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 مقدمه

 االتیا از امروز که)نیرا( التی در يالدیم 1916سال در که)توروالد ورگنی( نام به یآلمان است يمرد فیتأل کتاب نیا

 رشته انگلستان و فرانسه و آلمان در و دیگرد یپزشک رشته وارد یمقدمات التیتحص از بعد و شد متولد باشد یم یغرب آلمان

 .ننمود انتخاب را یپزشک حرفه کنیل کرد بیتعق را یپزشک

 يروین خدمت وارد شد آغاز دوم یجهان جنگ و کرد حمله لهستان به آلمان که يالدیم 1939 سال در) توروالد ورگنی(

 .نوشت یم آلمان يها روزنامه يبرا ییایدر ریز يها جنگ در را خود مشاهدات و دیگرد آلمان ییایدر

 در و کرد یسندگینو به شروع دیگرد مرخص يسرباز خدمت از) توروالد ورگنی( افتی انیپا دوم یجهان جنگ که نیا از پس

 بزرگ جراح)بروخ زائر(حال شرح برآمد صدد در آنگاه و نمود منتشر کتاب چند ،در دوم یجهان جنگ در را خود خاطرات آغاز

 .درآورد ریتحر رشته به شوند یم آشنا يو با کتاب نیا در خوانندگان که را آلمان

 گفته بدرود را یزندگ معروف جراح آن دینما منتشر یکتاب در را) بروخ زائر(حال شرح که شد مصمم) توروالد ورگنی( یوقت

 که ییها مارستانیب و ارانشیدست و شاگردان به او حال شرح نوشتن يبرا و نداشت یدسترس مرد آن خود به ستدهینو و بود

 .کرد مراجعه یشرق نیبرل در) یتیشار( مارستانیب خصوص به بود کرده کار جا آن در
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 جراح کی حال شرح به مربوط کتابش چون یول سدیبنو یپزشک کتاب کی مجموعه نیا در خواست ینم) توروالد ورگنی(

 مند بهره اطالعات آن خواننده،از و دهیگرد کتاب بافت وارد یشناس ستیز و یپزشک ،اطالعات یعیطب طور است،به بزرگ

 .شود یم

 یبعض عارض عمر یانیپا يها سال در عارضه نیوا شد يادوار جنون دجار عمر آخر در)بروخ زائر(کتاب نیا یاصل قهرمان

 گردند یم مبتال آن سالخوردگان،به از يتعداد که است يریپ دوره انیآن،نس دهیپد نیتر ساده و شود یم ها زن و ها مرد از

 به را يا وعده است سالخورده،ممکن مرد ای زن کی رایز ستین ضرر ای خطر بدون گرانید يبرا هم ساده عارضه آن یحت و

 .دینما خطر ای یفیبالتکل دچار را او و کند فراموش داده يگرید

 از دانشگاه استادان و شود ینم يریپ دوره انینس دچار اندازند یم کار به را خود حافظه عمر آخر تا که یکسان شده آزموده

 یم کار به را آن همچنان و دینما یم استفاده خود حافظه از یجوان دوره مثل یسالخوردگ دوره در چون و هستند لیقب نیا

 .شود ینم يریپ دوره یفراموش اندازد،گرفتار

 اش حافظه که گذاشت ینم و خواند یم کتاب يریپ دوره گر،درید دانشمندان مثل و بود دانشمند يمرد چون)بروخ زائر(

 و بوده ییاستثنا دهیپد کی اش یروح وضع لذا و بشوذ دیگرد يادوار جنون به مبدل که یفراموش دچار دینبا شود، لیتعط

 يرو میخوان یم کتاب نیا در که یعی،فجايو یوانگید اثر بر و شود يادوار جنون دچار عمر آخر در یستیاو،نبا چون يمرد

 .بدهد

 یزندگ یغرب آلمان در واقع ریباو التیا در است ساله نه و شصت يمرد نکیا که قیتحق نیا سندهینو) توروالد ورگنی(

 .دارند همسر دو هر که باشد یم جوان دختر کی و پسر کی يدارا و کندیم

 

 یدشت یاله میحک اهللا حیذب

 

  يمنصور اهللا حیذب یسندگینو اسم يدارا

  

 یم خوانده دانشکده مشاور اسم به بود یوجراح یپزشک دانشکده کی یمال امور دار عهده که یم،کسیآلمان،ازقد کشور در

 آلمان در دانشکده مشاور شد،شغل میتقس یغرب آلمان و یشرق آلمان کشور دو به آلمان که دوم یجهان جنگ از بعد و شد

 آلمان حکومت نظر تحت همه و نداشتند استقالل گذشته مانند ها دانشکده یشرق آلمان در که نیا با.  نرفت نیازب یشرق
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 مه ماه پانزدهم روز در. کرد یم اداره را دانشکده یمال ،امور)مشاور(کی یجراح و یپزشک دانشکده هر بودند،در یشرق

. شد یشرق نیبرل بهداشت،در سرپرست اتاق وارد) هال( اسم به یجراح و یپزشک دانشکده مشاور کی)يالدیم( 1948سال

 و يشورو دولت چهار اشتغال تحت نیبرل شهر و بود امدهین وجود به یرسم طور به یشرق آلمان حکومت هنوز خیتا آن در

 یشرق آلمان تختیپا امروز که یشرق نیبرل وجود نیا با داشت مخصوص يادار ي اساسنامه ، فرانسه و انگلستان و کایامر

 يبرا که یجراحان و پزشکان بود رسم میقد درآلمان،از. آمد یم شمار به یشرق آلمان تختیپا یرسم ریغ طور به باشد یم

 در هم یپزشک يها دانشکده نیمشاور و دندیگرد یم انتخاب يبهدار بیتصو شدند،با یم انتخاب یعموم يمارستانهایب

 نظر) شد یم اداره يشهردار ای دولت بودجه با که ییها مارستانیب(یعموم يها مارستانیب جراحان و پزشکان انتخاب

. کند مذاکره يو با جراح کی انتخاب به راجع تا رفت یشرق آلمان بهداشت سرپرست اتاق به)هال( دکتر روز آن در و داشتند

 در یستیبا که يدیجد اریدست به راجع ام آمده: نشست،گفت و شد بهداشت سرپرست اتاق وارد) هال(دکتر نکهیا از پس

 *.کنم صحبت شما با شود کار مشغول یتیشار مارستانیب

 .کارکند مارستانیب آن در یستیبا)دیلفریو(دکتر که ام دهیشن هم من: داد جواب بهداشت پرست سر

 .بود يناز حزب عضو)دیلفریو(دکتر که دیدار اطالع ایآ:هال دکتر

 .است کرده انتخاب خود ياریدست يبرا را او)بروخ زائر( پرفسور اما دارم اطالع موضوع نیا از:بهداشت سرپرست

 ياریدست يبرا را او) بروخ زائر(چون ایآ:داشت اظهار جهت نیا به شناخت ینم یخوب به را)بروخ زائر( و بود جوان)هال( دکتر

 گذاشت؟ پا ریز را ضوابط تمام دیبا کرده انتخاب خود

 .گفت خواهند چه موضوع نیا به راحع باال د،دریینما موافقت انتصاب نیا با شما اگر دیکن ینم فکر ایآ

 کرده موافقت)بروخ زائر(دکتر دست ریز)دیلفریو(دکتر کارکردن با جراح کمبود سبب به)ختیاولبر(خود:بهداشت سرپرست

 *.است

 مقامات طرف کند،از کار يو ار،بایدست سمت ،به)دیلفریو( دکتر که نیا يبرا)بروخ زائر(دکتر شنهادیپ دانست یوقت)هال(دکتر

 .شد خارج اتاق از برخاست و نکرد مخالفت گریگرفته،د قرار قبول مورد باال

 درمان و فقرا از يریدستگ يبرا خصوص به و يکار کوین يمعنا به يمرکز و یغرب ییاروپا يها زبان در یتیشار- *

 مترجم-)ندیگویم تهیشار(ها يفرانسو و شده گرید يها زبان وارد که يفرانسو ستیا کلمه و باشد یم مستمندان

 را یشرق آلمان حکومت استیر ها بعد گفت بدرود را یزندگ یسالگ هشتاد در يالدیم1973 سال در که)ختیاولبر والتر*(

 .مترجم-گرفت عهده به
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 تمام محسود یمدت تا و کرد یم یزندگ یشرق نیبرل در و ساله 72 بود يمرد خیتار آن در)بروخ زائر-ناندیفرد( پروفسور

 فراموش را خود رشک جیتدر به گرید جراحان که بود برجسته آنقدر گرانید به نسبت او اما آمد یم شمار به آلمان جراحان

 هارا چشم نورشان و دارند یدرخشندگ آنقدر که هستند یکسان. شدند لیقا ادیز احترام)بروخ زائر(يبرا عوض در و کردند

 نیب از نورشان و بشوند خودشان مثل که نیا تا بپاشند آنها بر گل و لجن که ندیآ یم بر صدد در بانیرق که کند یم رهیخ

 او يسو به که افتاد ینم فکر به یکس که بود شاخص و برجسته ياروپا،طور و آلمان جراحان نیب در)بروخ زائر(اما. برود

 خواهد گرانید دست به را شیخو یگیفروما سند و نمود خواهد بدنام را خود کار آن با که دانست یم چون بپاشد گل و لجن

 از بعد ي مرحله یعنیکهولت، مرحله وارد) بروخ زائر(که نیا از بعد که بودند یآلمان،کسان جراحان نیب در وجود نیا با اما. داد

 گرید پس آن از و شد خواهد رعشه دچار)بروخ زائر(يها دست يروز داشتندکه يدواریام دل ته شد،در یسالگ شصت

 گذشت)بروخ زائر( یسالگ شصت از بعد ییسالها اما. کند عمل،جلوه اتاق در ردویبگ دست به را یجراح کارد توانست نخواهد

 تلریه آمدند کار يرو آلمان در ها يناز که نیا از پس. امدین وجود به نابغه جراح آن يها دست در لرزش از ياثر و

 ي وزنه کیشد، یم يناز حزب وارد اگر که بود ادیز يقدر به او ي وجهه چون کند يناز حزب وارد را)بروخ زائر(خواست

 نیا از بعد که داشت احترام جامعه در آنقدر او یول شود يناز حذب وارد نشد حاضر)بروخ زائر(آمداما یم شمار به نیسنگ

 امدندین بر درصدد کردند یم گرید افراد گرید با که چه آن خالف بر دندید خودشان حزب به نسبت را او ییاعتنا یب ها يناز

 رشته در که است نیا به وابسته بلکه ستین او یجراح اعمال تعداد به جراح،بسته کی یبرجستگ. بدهند قرار آزارش مورد که

 که آورده یجراح در تازه يها زیچ آنقدر)بروخ زائر( و است آورده تازه زیچ چه و شده دهید يو از ییها ابتکار چه یجراح

 کی قلب در را یجراح کارد ما قرن در که یکس اول. دینما دانیجاو را نامش و مشهور را يو بود یکاف هم ها آن از یکی

 به خون عمل هنگام که نیا يبرا و دیرسان انیپا به را قلب در یجراح ت،عملیموفق وبا بود)بروخ زائر(انداخت کار به انسان

 يقلبها مانند باشد، یم او خود ابتکارات از که) بروخ زائر(یمصنوع قلب. نمود استفاده یمصنوع قلب کی از برسد، مایب بدن

 قلب یجراح عمل مورد که ماریب هر و رساند یم ماریب بدن به خون ،یخوب به نیا وجود با یول نبود کامل يامروز یمصنوع

. گشود قلب در یجراح يبرا را راه که بود او چون باشد یم) بروخ زائر(نیدهد،ره ادامه یزندگ به و شود معالجه و ردیبگ قرار

 اولسر درمان يبرا بار، نیاول نابغه، جراح آن و کردند یم درمان یجراح کارد با را) معده زخم( معده اولسر بروخ زائر از قبل

 وارد بود صفر ریز درجه ستیب آن برودت که را الکل يمقدار مضاعف، لوله کی لهیوس به و کرد استفاده سرد عیما از معده،

 چند در چندبار که نیا از پس نمود،و خارج دوم، لوله از را آن و کند حاصل تماس معده اولسر با که يطور به کرد ماریب معده

 از ماریب و رفت یم نیب از اولسر گرفت یم قرار سرد الکل مجاورت در ماریب ي معده اولسر و شد یم تکرار عمل آن روز

 عکس معده داخل از افتاد فکر به که است جراح نیاول)بروخ زائر. (دیگرد یم راحت معده زخم درمان يبرا یجراح عمل

 معده وارد) گردن لوله( يمر راه از که یعکاس کوچک نیدورب کی لهیوس به بلکه مجهول ي اشعه ي لهیوس به نه اما بردارد

 سرطان يماریب) بروخ زائر(از قبل. داشت یبرم عکس معده درون از کینزد راه از و میمستق طور به نیدورب آن و کرد یم
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 متداول و ابتکار را يمر در یجراح عمل)بروخ زائر(اما. شد یم ماریب هالکت سبب و بود درمان بدون) گردن ي لوله(يمر

 قسمت د،دویاین وجود به خالء نکهیا يبعد،برا و انداخت دور و دیبر بود شده سرطان به مبتال که را يمر از یقسمت و کرد

 لوله سرطان هنوز که يطور به کنند یم گردن لوله عمل به مبادرت کمتر جراحان هم امروز. زد وندیپ هم به را شده دهیبر

 برشته نان جمله از زیت نوك و خشن يغذاها بلع و غذا دنی،نجويماریب علت و باشد یم عالج قابل ریغ يماریب کی گردن

 حیترج من دارد تیمز ریخم نان بر گوارش دستگاه بهداشت لحاظ از)توست(برشته نان که نیا با گفت یم)بروخ زائر( و است

 یجراح يها شاهکار از گرید. رمینگ قرار گردن لوله سرطان به ابتال خطر معرض در که نیا تا بخورم ریخم نان دهم یم

 و کرد متصل بدن به بود شده جدا بدن از یکل به که را پا ای بار،دست نیچند اول یجهان جنگ در که بود نیا) بروخ زائر(

 انیپا تا و افتی باز را افتهی دست از بود،عضو داده دست از را پا ای دست که يسرباز و گرفت شده جدا يپا و دست وندیپ

 يداروها زد، یم وندیپ بدن به را شده جدا يپا ای دست) بروخ زائر(که يروز. کرد استفاده آن از یمعمول افراد عمر،مثل

 زائر و نداشت وجود رود یم لیتحل به زخم داخل در که يامروز يها هیبخ و نبود) کیوتیب یآنت(يداروها جمله از يامروز

 زه نوع کی آمد،و یم دست به جانوران روده از که) گوت کات(به موسوم يها نخ لهیوس به را شده جدا يپا ای دست بروخ

 چنان او یجراح یول. داشت وجود) زخم کردن چرك(زخم عفونت خطر بعد به آن از و زد یم وندیپ بدن به بود کیبار اریبس

 زخم کردن آلوده میب از یجراح عمل از قبل ، جراحان روزگاران درآن. شدینم عفونت دچار زخم هرگز که بود زیتم و قیدق

 دست يها کروبیم که شستند یم آهک آب و صابون و آب با را دست دو یمتوال قهیدق پانزده مدت خودشان دست با ماریب

 با و کند یم دست به را شده یعفون ضد یکیپالست ای یکیالست دستکش جفت کیامروز،جراح، که یصورت در برود نیب از

 نیاول) بروخ زائر. ( دینما یم یجراح عمل به مبادرت کرد نخواهد آلوده خود يها دست با را ماریب زخم که نیا از نانیاطم

 کی،یجراح عمل با و کرد درمان بود کشنده مرض کی که را يویر سل ه،یر در یجراح عمل لهیوس به که است جراح

. دیرهان یم مرگ از را يویر مسلول ماریب و داشت یم بر بود شده مجروح سل يماریب از که را ماریب هیر از) قاچ کی(لوب

 اگر و شد یم محسوب او یجراح ي افتاده پا شیپ اعمال جزو) بروخ زائر(طرف از کبد، ای هیر از ،یسرطان غده آوردن رونیب

 هم گرید قسمت در صورت آن در که گرید قسمت به بدن قسمت کی از یسرطان بافت کردن کوچ یعنی متازتاز(متازتاز

 مرگ از و شد یم مداوا بود، شده کبد ای هیر در) تومور(کی دچار که يماریب آمد ینم شیپ)مترجم-دیآ یم وجود به تومور

 با که جهان از نقطه هر در کس هر و بود) بروخ زائر(زین کبد و هیر از یسرطان ي غده آوردن رونیب مبتکر. افتی یم نجات

 را خود سالمت افتنینشود،باز متاتاز دچار و بکند یطبع اگرعمر ابدی یم ییرها کبد ای هیر یسرطان غده از یجراح عمل

 و نو روش کی و بود مبتکر زین اشخاص کردن بایز يبرا یجراح یعنی یکیپالست یجراح در او. است) بروخ زائر( ونیمد

 ینیب شکل گرید کیپالست جراحان مثل توانست یم او. نمود ابداع نمودند یم مراجعه او به که یکسان کردن بایز يبرا عیبد

 با،یز ها آن یباطن غدد ترشح در مداخله با را افراد که بود آن در نابغه، جراح آن هنر کند،اما عوض را دهان و گونه و گوش و

 کند یم تیفعال کایامر در اکنون که است یآلمان ينمایس شهیهنرپ) شیترید مارلن(اش نمونه و کرد یم دیجاو يبایز هم آن

 و ستیب زن کی کند یم تصور نشناسد را يو اگر ندیب یم را يو که هر و گذرد یم عمرش از سال هشتاد کینزد امروز و

 او و ساله هشتاد زن کی به رسد چه تا ندیب ینم ساله یس زن کی را يو کس چیه و است ساله شش و ستیب ای ساله پنج



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 7 

 هنوز و گذرد یم) بروخ زائر(مرگ از ها سال. دیگرد دیجاو یجوان و ییبایز يدارا)بروخ زائر( لهیوس به که است یکسان از

 زائر(کار آنها یباطن غدد ترشح در مداخله راه از اشخاص کردن بایز یعنی قسمت نیا در نتوانسته یکیپالست جراح چیه

 اثر گذشته، آن پنجم چهار نکیا که ستمیب قرن یجراح يها رشته اکثر در که گفت توان یم جرأت به. بدهد ادامه را)بروخ

 مورد) بروخ زائر(طرف از جهان دول يرؤسا از تن چند و دید توان یرام) بروخ زائر(نبوغ اثر ها آن از یبعض در و ابتکار

 رفت يشورو به او یجراح عمل يبرا دوم یجهان جنگ از بعد) بروخ زائر(و بود نیاستال ها آن از یکی که گرفتند قرار یجراح

 یجراح که نداشت تیاهم آنقدر ستیآپاند عمل کی که اند گفته یبعض چون بوده چه عملش مورد که ستین معلوم گرچه و

 مورد را نیاستال ستیآپاند توانستند یم و داشتند وجود ماهر یجراحان يشورو خود در و ببرند يشورو به را) بروخ زائر(چون

 و بردند يشورو به نیاستال یسرطان ي غده کی کردن عمل يبرا را) بروخ زائر(که ندیگو یم نانیا و بدهند قرار عمل

 بقراط، سوگند طبق بر رایز داد قرار عمل مورد يماریب چه يبرا را نیاستال که نگفت بود زنده که يروز تا) بروخ زائر(خود

 مورد)بروخ زائر( طرف از هم ایاسپان اسبق پادشاه زدهمیس آلفونس. دینما حفظ را ماریب اسرار یستیبا پزشک که داشت دهیعق

 قرار عمل مورد را اسبق شاه دویایب تهران به)بروخ زائر(که شد مذاکره دوم یجهان جنگ از قبل. گرفت قرار یجراح عمل

 چند در که نبود يکار تهران به آن حمل و نداشت وجود برلن مثل دوره آن دیجد یپزشک لیوسا تهران در چون اما.بدهد

 به داشت قصد که یهنگام کنیل. ردیبگ قرار عمل مورد تا برود نیبرل به خواست يو از) بروخ زائر(باشد، ریپذ امکان ماه

  .دیگرد یمنتف مسافرت آن شد،و آغاز دوم یجهان جنگ و کرد حمله لهستان به)تلریه(برود، نیبرل

  

  یباطن يها غده در يکار دست

 

 مثل نیاندوکر کلمه)نیکر اندو(يها غده به است موسوم یالملل نیب یپزشک اصطالح در انسان بدن یباطن يها غده

 و) اندون(یکی دارد یونانی شهیر دو اصطالح نیا و شده گرفته یونانی شهیر از یالملل نیب یپزشک اصطالحات از ياریبس

 درون که ییها غده یعنی مجموع در و کردن ترشح یعنی) نن يکر(و یدرون یعنی یونانی زبان در)اندون(،)نن يکر(يگرید

 آنها نشوند مشتبه هستند ترشح يدارا زین آنها که بدن يها غده ریسا با که نیا يبرا یفارس زبان در و کنند یم ترشح بدن

 مثل(بدن گرید يها غده ترشح اثر از انسان،مرموزتر ياعضا فیوظا در آنها ترشح اثر چون اند دهینام یباطن يها غده را

 مهین شد،تا شرفتیپ مرحله وارد شانزدهم قرن از یپزشک دانش که نیا با و باشد یم) است ترشح يدارا هم آن که معده

 اطالع کسب که نیا از بعد و نداشت اطالع بدن ياعضا فیوظا در یباطن يها غده ترشح ریتأث از یکس نوزدهم قرن دوم

 آنها که يطور به دینما دخالت مردم یسالمت نیتأم نفع به بدن یباطن يها غده فیوظا در توانستند ینم یمدت تا باز کردند

 بدن یباطن يها غده در یجراح راه از یکس ستمیب قرن تا که دهد ینم نشان یجراح خیتار. کنند ترشح ادتریز ای کمتر

 .بود)بروخ زائر( دینما دخالت بدن يها غده در یجراح راه از توانست که جراح نیاول و باشد کرده دخالت



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 8 

 يها غده جزو)کند یم ترشح نیانسول(که را لوزالمعده و)کند یم ترشح صفرا که(را کبد عضو فیوظا دانشمندان از یبعض 

 که است)سورنال(و)دییرویت(و) زیپوفیه(يها اول،غده درجه در آنها نظر در ، حیتشر يعلما اکثر اما آورند یم شمار به یباطن

 بیس( انییاروپا قول به و گردن يجلو یبرآمدگ که ستیا درمنطقه و گردن دوم،در غده و گرفته قرار مغز نییپا در اول غده

 . دارد قرار ها هیکل از یکی يرو آنها از کی هر که است غده دو)سورنال( و آنجاست در) حوا و آدم

-دیگرد خواهد بحث شدن یطوالن سبب آنها ذکر که دهد یم شرح را یباطن غده هفده انسان بدن ح،دریتشر علم(

 قرن نیا آغاز از کا ییآنها باشد،و یم مؤثر مرگ تا تولد از یآدم یزندگ يها دهیپد از ياریبس در غده سه نیا ترشح)مترجم

 ند،بهینما یشگیهم را یجوان دوره ییبایز که دارند عالقه ای کنندیم قیانسان،تحق هر عمر کردن یطوالن يامروز،برا تا

 طور به دسته کی انسان یزندگ يها دهیپد از. اند دوخته دیام چشم بدن یباطن يها غده ریسا و غده سه نیا ترشحات

 یفربه و قامت یکوتاه و يبند جمله از ، میمستق ریغ طور به گرید یقسمت و باشد یم ها غده نیا ترشح به وابسته میمستق

 کند ینم فربه را انسان ادیز يغذا خوردن نباشد ها غده نیا مساعد ترشح اگر و است مربوط ها غده نیا ترشح ،بهيالغر و

 مربوط دانشمندان از یبعض هم را شدن ریپ و شود ینم لندی انسان نباشد،قامت ها غده نیا مساعد نا ترشح اگر و برعکس و

 . دانند یم ها غده نیا ار یبعض ترشح به

  ********* 

 طبق يو.برخاست خواب از بامداد هفت ساعت در گرید يروزها مثل)بروخ زائر)(يالدیم(1948 سال ژوئن ماه سوم روز

 او وستهیپ او صبحانه و. خورد یم صبحانه آنگاه و رفت یم حمام به و دیتراش یم را ششیر خواب از برخاستن از بعد عادت

 شد دایپ بروخ زائر در یکودک دوره از بامداد در مرغ تخم خوردن عادت. بود قهوه فنجان کی و مرغ تخم يمروین وستهیپ

 صبحانه هنگام آلمان، بضاعت کم طبقه و بود ها غذا نیتر ارزان مرغ آلمان،تخم در و بودند بضاعت کم يو نیوالد چون

 و بود شده يبند رهیج بود)بروخ رائر(مسکن که یشرق نیبرل در مرغ تخم جنگ از بعد يروزها آن در. خوردند یم مرغ تخم

 خوردن از بعد)بروخ زائر(کرد، یم اکتفا مرغ تخم کی يروز به بخورد، گرید يا صبحانه توانست ینم که بزرگ جراح آن

 به يمرد دیبا یم روز آن بامداد در و شود مشغول روزانه يکارها به تا رفت)یتیشار( مارستانیب طرف به صبحانه

 بامداد،در هر. بدهد قرار عمل بود،مورد شهیهنرپ و گذشت یم عمرش از سال 39که را)فیگر-خیهنر(اسم

 یم یجراح قسمت وارد) بروخ زائر( یوقت و کنند آماده را عمل اتاق داد یم دستور) بروخ زائر(میقد اریدست)یتیشار(نارستانیب

 آن انتخاب درباره میگفت که هم)بروخ زائر( دیجد اریدست و میقد اریدست از ریغ روز درآن بودو آماده عمل يبرا زیچ شد،همه

 کند خارج را غده آن دیبا یم)بروخ زائر( و داشت مغز یتحتان قسمت در يا غده که ار ماریب و داشت حضور گرفتند یم رادیا

 به یجراح شده یعفمن ضد دستکش و دیپوش کار لباس یجراح قسمت کارکنان کمک به روخ زائر بردندو عمل اتاق به

 در قیدق عمل کی هم آن(یجراح عمل هنگام دیبا یم که یکسان و یجراح اتاق شرح از. شد عمل اتاق وارد و کرد دست

 نیا و ونیزیتلو توسعه با امروز چون میگذر یم رندیبگ عهده بر را يا فهیوظ کی هر و باشند داشته حضور اتاق نیا در)مغز
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 بزرگ،اتاق یجراح عمل کی در که دانند یم همه رسانند یم نندگانیب نظر به را عمل اتاق منظره اغلب ها ونیزیتلو که

 در اریدست دو که یحال در کردند، هوشیب را ناریب که نیا از بعد روز آن.دارند حضور آنجا کسان،در چه و دارد شکل چه عمل

 یجراح عمل ،هنگام ساله 72 مرد آن يها دست. کرد عمل به شروع)بروخ زائر(بودند، گرفت قرار بزرگ جراح نیطرف

 و باشد یم چنگ نواختن مشغول خود انگشتان با ساله ستیب ي نوازنده کی يپندار که کردند یم حرکت سرعت با يطور

 ارانیدست بعد يا لحظه و افتاد زباله ظرف در و شد خارج مغز از بزرگ جراح دست با بود ماریب مغز در که زائد و مضر ي غده

) زیپوفیه( ي غده يسو به) بروخ زائر(کارد که دندید ناگهان داشتند ینم بر عمل هیناح از جشو که)بروخ زائر( دیجد و میقد

 . بزند دست غده آن به دینبا جراح و نداشت) زیپوفیه( غده به یربط یجراح عمل آن. رفت

 یسخن دانستند یم مورد یب را غده آن عمل و رفت)زیپوفیه(غده طرف به)بروخ زائر( کارد که دندید ارانیدست که نیا با اما

 و لیتحص ي دوره و نباشد یپزشک دانشکده يدانشجو یکس تا بزند دست غده آن به دینبا که نکردند يادآوری و نگفتند

 یکسان احترام که بداند تواند ینشود،نم بزرگ جراح کی اریدست سپس و نگذراند استاد دست ریز را یجراح يکارآموز آنگاه

 نظر در جراح استاد کی. است چقدر یجراح و یعلم يها کار او،در يکنند،برا یم کار بزرگ جراح کی دست ریز که

 به که گنجند ی،نم اریدست کی یدانشجو،حت کی ي لهیمخ به و است متعال يخدا چون اذباهللایالع ارانشیدست ای شاگردان

 غده سمت به دینبا استاد یجراح کارد دندید که نیا با)بروخ زائر(اریدست دو جهت نیا به.ردیبگ رادیا جراح استاد کی

 يتوانا و عمل،دانا و علم در را) بروخ زائر( چون نگرفتند يرادیا و ندادند او به يشود،تذکر غده آن مزاحم و برود) زیپوفیه(

 که است یمصلحت بر ینابغه،مبتن استاد آن لهیوس به زیپوفیه غده يرو کردن عمل که کردند ینم فکر و دانستند یم مطلق

 نیا بزرگ چراحان رسم.شد صادر استاد طرف از زخم بستن دسور و افتی خاتمه یجراح عمل. ندارند اطالع آن از آنها

 دست از را یجراح دستکش و شوند یم خارج عمل اتاق از یجراح عمل افتنی خاتمه از بعد فاصله بال که) بود نیا ای(است

 اتاق عمل،در خاتمه از پس که دانند یم نیا از برتر را خود مرتبه چون اندارند یم زباله ظرف در و آورند یم رونیب ها

 بندند یم دارند حضور آنجا در که گرید افراد کمک با آنها ارانیدست را وزخم کنند معطل زخم بستن يبرا را ،خودیجراح

 پانسمان لهیوس به زخم، که نیا تا کرد یم وتوقف شد ینم خارج یجراح اتاق از درنگ یب عمل، خاتمه از بعد) بروخ زائر(اما

 به کردند یم خارج عمل اتاق از را او که یهنگام و بود هوشیب ماریب هنوز شد دهیپوشان زخم که نیا از پس و شود دهیپوشان

  .دینکن عجله او آوردن هوش به يبرا گفت ارانیدست

 سر در درد احساس که نیا بدون آمد هوش به گذشت استراحت اتاق به عمل اتاق از انتقالش از که ساعت چهار از بعد ماریب

 . بکند

 داشته امکان اگر و کند یم احساس مغز لهیوس به را دردها تمام یآدم و بود ماریب مغز در دیرسان انجام به)بروخ زائر(که یعمل

 و کرد نخواهد احساس را درد نوع چیبدهد،ه ادامه یزندگ به يعاد یآدم مثل و بماند زنده مغز بدون انسان کی که باشد

 مورد مغز،در خود یول کند یم احساس مغز توسط را دردها تمام یآدم چه گر که است زیانگ رتیح يها تیواقع از یکی نیا
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 شتریب و است وشعور هوش مرکز چون کند،و ینم احساس را درد یعنی است احساس بدون شود یم وارد آن بر که یجراحات

 حساس،رنج اعصاب لهیوس به گریاست،د کینزد انسان مرگ کرد حس که نیدارد،هم هوش انسان بدن يها سلول تمام از

 رنج درد،دچار از را یآدم که ندارد یضرروت است کینزد مرگ چون که داند یم رایز. چشاند ینم انسان به را درد از یناش

 . کند ممانعت مرگ از شود مجبور او کند،تا

 و کند يریجلوگ مرگ از و کند وتالش شود متوجه انسان که است نیمغز،ا حکم بدن،به در درد آمدن وجود به مصلحت

 یآدم در که دهد ینم دستور بدن اعصاب به گرید است اجتناب قابل ریغ و کینزد انسان مرگ که برد یپ مغز که یهنگام

 میقد پزشکان را تیواقع نیا و رودیم نیب از انسان درد نوع مرگ،هر از قبل قیدقا در و اورندیب وجوود به را درد احساس

 عذاب آن آنها تصور به و شود یم دردها نیدتریشد دچار مرگ،انسان از قبل کردند یم فکر عکس بر و ، دانستند ینم

 که است یاصطالح بود شده مصطلح يعاد ي محاوره در که)کندن جان عذاب(و مکند خارج انسان بدن از را د،جانیشد

 . بودند آموخته مردم به میقد پزشکان

 نکرد درد خود،احساس مغز در آمد هوش به که نیا از پس)فیگر-خیهنر(کند ینم درد احساس جراحت چیه از مغز، چون

 از پس و شود یم واقع عمل مورد هم بدن عضالت از قسمت کی رد،دریگیم قرار مغز در یجراح عمل مورد که کس اما،آن

 او که بود دهیبر يطور را شهیهنرپ عضالت)بروخ زائر(ماهر دست اما کند یم درد احساس عضالت در آمد هوش به که نیا

 . کرد ینم درد احساس زین ها چهیماه از

 نیا از بعد فقط و آموزند ینم دانشجو عمل،به کی هنگام را یجراح کارد درآوردن حرکت به روش یپزشک دانشکده چیه در

 در را تجربه نیاول و بشکافد را کالبد تا دادند قرار مرده کی جسد مقابل را او شد،و یشکاف کالبد تاالر دانشجو،وارد که

 کی عضله مرده،با کی عضله که فهماند یم و آموزد یم او به را کارد گرفتن دست به طرز اورد،استادیب دست به یجراح

 . شود قطع مرده عضله که نیا تا اوردیب فشار کارد يرو شتریب يقدر دیبا و دارد تفاوت زنده انسان

 يآموز کار به جراح،شروع استاد کی دست ریز آنگاه و گذراند یم را یشکاف کالبد دوره دانشجو، که يروز تا بعد به آن از

 چهیماه در یجراح کارد درآوردن حرکت به يبرا دیبا دهد یم ادمه کار به استقالل وبا شود یم جراح خود بعد و کند یم

 به تجربه)دارد وجود یفرع چهیماه نوع یس کینزد و یاصل چهیماه نوع بافت،هفت لحاظ از بدن در(بدن، مختلف يها

 . اوردیب دست

 رشته و اوردین در حرکت به عضله يتارها موازات خالف بر را کارد که است نیا بدن عضالت از یقسمت در تجربه اساس

 ممکن که آنجا تا جراح و است محسوس یخوب به گوشت در دهدیم لیتشک را عضله از بافت کی آنها مجموع که ییها

 آن عرض در را عضله يها رشته يمواز خطوط که درآورد حرکت به يطور را کارد دینبا بدن مختلف يها چهیماه در است

 . کند قطع ها رشته
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 . شود یم ادیز اشکاالت با عمل،مواجه در یکل قاعده نیا ستین شکل کی بدن گوناگون عضالت يها رشته چون اما

 کس آن ایثان و شود عیتسر عمل اوال که درآورد حرکت به چگونه را ،کارد عضله هر در دانستیم که بود ياستاد)بروخ زائر(

 که نیا از بعد هم)فیگر- خیهنر. (نکند درد احساس دیگرد منتقل استراحت اتاق به که نیا از پس گرفته قرار عمل مورد که

 يدارا که حال همان در و شد خوردن غذا يبرا ادیز ياشتها يبعد،دارا يروزها در یول کرد ینم درد آمد،احساس هوش به

 . کرد یم یسست احساس دیگرد ادیز ياشتها

 . شود خارج مارستانیب از يزود به دیبا)فیگر-خیهنر(ن،یبنابرا ابدی یم بهبود زود معمول طور به سر و مغز يها زخم

 دینبا قاعده حسب بر و بود يعاد ریغ حال کی مغز یجراح عمل از بعد یسست آن و کرد یم ادیز یسست احساس چون اما

 . کردندینم مرخص مارستانیب از را شود،او سست طور آن او

 ناراحت جهت نیا از آنها.شد)یتیشار(مارستانیب کارکنان ینارحت آنگاه و رتیح سبب مرد آن ياشتها منتظره ریغ شیافزا

 راه از گرید و بود درآمده يشورو دست به ياقتصاد محاصره تحت نیبرل 1949- 1948 سال زمستان آن در که شدند

 نیبرل به خواربار)است ارتباطات مهم لیوسا از آلمان تختیپا در ها جاده مثل که نیبرل يها کانال راه یعنی(یآب راه و ینیزم

 . دیرس ینم

 سکنه ییغذا رهیج در نامطلوب ين،اثریبرل محاصره و داشت مخوصوص وضع خواربار و يادار لحاظ ،ازیشرق نیبرل گرچه

 طرف از نیبرل که يروز تا اما. کردند یم افتیدر را خود ییغذا رهیج ،همچنانیشرق نیبرل مردم و نمود ینم یشرق نیبرل

 نیبرل آزاد بازار در و رفت یم یشرق نیبرل به یغرب نیبرل از خواربار ادیز يمقدار روز هر بود نشده محاصره يشورو دولت

 يداریخر آزاد،خواربار بازار بخورند،در بهتر و شتریب يغذا خواستند یم و داشتند پول که ییآنها و دیرس یم فروش به یشرق

 . کردند یم

 در را یغرب نیبرل يکاالها فروش که آن با و نبود روزگار آن در دارد وجود یشرق نیبرل و یغرب نیبرل نیب امروز که يوارید

 . دیرس یم فروش پنهان،به در اما بودند کرده ،ممنوعیشرق نیبرل

 در. شد لیتعط یشرق نیبرل خواربار آزاد بازار گرفت قرار ياقتصاد محاصره تحت یغرب نیبرل که نیا از بعد اما

 گرید آزاد بازار لیتعط از بعد اما کنند يداریخر ،خواربار آزاد بازار از توانستند یم که بودند ماریب چند)یتیشار(مارستانیب

 . دینرس آنها به خواربار

 . اوردیب دست به خواربار آزاد بازار از توانست ینم هم شهیهنرپ)فیگر-خیهنر(
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 بودند متعجب مارستانیب کارکنان و نامحدود)فیگر-خیهنر(ياشتها اما بود شد،محدود یم داده مارستانیب به که يخواربار

 او يبرا هم خواب تخت از برخاستن یحت که است سست خوردن همه نیا وجود با شود ینم ریس خوردن غذا از مرد آن چرا

 به روین قدر آن الاقل ای شود قوت سبب دیبا کند یم يانرژ دیتول بدن در که ادیز يغذا که یصورت در باشد یم زحمت

 . دیایب نییپا خواب تخت از یراحت به بتواند مرد آن که اوردیب وجود

 . است شده بلند قدش که شد متوجه یشگفت با دید نهییآ در را خود آمد فرود خواب تخت ،از)فیگر-خیهنر(که روز کی

 . است شده بلند چقدر من قد که دینیب یم ایآ:گفت او به ماریب.آمد مارستانیب پرستار و زد زنگ

 . باشد شد بلند شما قد که شوم ینم متوجه من:گفت و انداخت)فیگر( يسراپا به ینگاه پرستار زن

 او به)فیگر-خیهنر(شد ماریب اتاق وارد بامداد ها،در خانه ضیمر تمام معمول مارستان،طبقیب کیکش پزشک که نیا از بعد

 اش پرونده به باشد اوهام و االتیخ از یناش دینبا مرد آن گفته کرد حس که پزشک.است شده بلند قدش که گفت هم

 . کرد مراجعه

 قدش طول که شد معلوم گرفتند اندازه را قامتش که نیا از بعد یول بودند نوشته متر 1.73 را مرد آن قامت طول پرونده در

 ! است شده افزوده قدش بر متر یسانت پنج کوتاه مدت آن عرض در و است متر 1.78

 بعد و دارد خصوص به يا انسان،دوره قامت شدن بلند رایز دیآ یم شمار به العاده خارق واقعه کی یسالگ 39در امر نیا که

 استخوان یاصل مصالح که يمواد کاهش اثر ،بریسالخوردگ دوره در و شود ینم بلند یآدم گذشت،قامت دوره آن که نیا از

 . شود کاسته انسان قامت از است ممکن یدهند،حت یم لیتشک را بدن يها

 اشتباه بود کرده تصور و نکرده باور را گزارش که او خود و دیرس)یتیشار(مارستانیب سیرئ اطالع به کیکش پزشک گزارش

 طول بر متر یسانت پنج گذشته ماریب عمل از که یکوتاه مدت در دیترد بدون که شد معلوم و برآمد قیتحق درصدد است

 . است واقعه همان به مربوط نیقی به کینزد احتمال به هم يو یخستگ و یناراحت و شده افزوده)فیگر -خیهنر( قامت

 يطور به دیرس متر یسانت هشت و هفت به و گذشت متر یسانت پنج از ماریب قد شیافزا گذشت انیجر نیا از که يروز چند

  .شد کوتاه او يبرا)فیگر- خیهنر( خواب تخت که

  

 زائر( از قبل.نبود فرد به منحصر اتفاق کی آلمان کشور ز،دریپوفیه غده در يدستکار اثر مرد،بر کی قد شدن بلند

 شود ینم بلند قامت گرید که عمر از يا دوره از بعد البته( انسان قامت کردن بلند يبرا را کار ،آنیآلمان گرید جراحان)بروخ
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) زیپوفیه( غده در عمد يرو از گر،ید جراحان که تفاوت نیا با بودند دهیرسان انجام به) یجوان آغاز و یکودک دوره در نه

 .کرد يدستکار شهیهنرپ مرد زیپوفیه غده در ندانسته و عمل بدون) بروخ زائر(و کردندیم يدستکار

 به يناز لسوفانیف ناتیتلق با) تلریه(درآورد، پا از را فرانسه يتلریه آلمان ارتش که نیا از بعد يالدیم 1940سال در

 متعصب از يناز لسوفیف دو نیا. شود جهان يفرمانروا که کرد آماده را خود) خریاشترا وسیژول( و)روزانبرگ( خصوص

 به نسبت ییایآر نژاد يبرتر عوامل از یکی و بودند يبشر ينژادها ریسا به نسبت ییایآر نژاد يبرتر اصل طرفداران نیتر

 . است بلندتر گرید ينژادها قامت طول از یآلمان زنان نژاد يبرتر عوامل از یکی و بودند يبشر ينژادها ریسا

 حزب لسوفانیف ناتیتلق ریتأث تحت آلمان درآمد،حکومت پا از 1940سال در فرانسه نکهیا از ه،پسینظر نیا موازات به

 را یکسان شد خواهد جهان فاتح يزود به کردندیم تصور که آلمان دولت طرف از جهان امور اداره يبرا برآمد درصدد يناز

 .باشند)ها يناز خود فیتعر طبقه(يناز زمامدار کی برجسته شاخص و ییایآر نژاد مظهر که بدهد پرورش

 مطابق(ییایآر نژاد از يا نمونه قامت و افهیق لحاظ از که را آلمان جوان زنان و مردان از تن هزار هدف نیا به دنیرس يبرا

 مسکن و دادند جا آلمان جنوب در واقع) ریباو( یکوهستان منطقه در را آنها و کردند انتخاب بودند)يناز لسوفانیف فیتعر

 .شد خوانده) عقاب انهیآش( اسم به) ریباو( يها کوه از یکی آنها،در

 رفتندیپذیم دل ته از را مرکز آن پرورش و آموزش برنامه و بودند داوطلب همه گرفتند جا عقاب انهیآش در که یزنان و مردان 

 .شد خواهند جهان يکشورها از یکی يآنها،فرمانفرما از کی ت،هریترب و میتعل دوره انیپا در که داستندیم و

 زیپوفیه غده در يدستکار ،با آنها قد کردن بلند شد یم انجام عقاب انهیآش پرورش و آموزش مرکز در که ییکارها از یکی 

 . بود

 ياعضا تمام ده،دریپد کنند،آن تر یطوالن زیپوفیه غده در يدستکار با را قامت اگر و دارد ارتباط مخ با انسان بدن فیوظا

 بدن یاصل ياعضا در را قامت شدن بلند ریتأث یآلمان جراحان و پزشکان عقاب انهیآش در پس شود یم واقع مؤثر بدن یداخل

 .گرفتندیم نظر در رهیغ و لوزالمعده و معده و ها هیکل و کبد و هیر و قلب مثل

 انهیآش جراحان جزو)بروخ زائر(که میدانیم میندار اطالع بودند عقاب انهیآش در که یجراحان و پزشکان شماره از که نیا با 

 بدون عمل کیآلمان، در گذشته، او قامت رشد دوره که بالغ انسان کی زیپوفیه غده در يحال،دستکار هر در. نبود عقاب

 انهیآش در که داشت اطالع شد یم محسوب هایناز از میگفت که) بروخ زائر(اریدست)دیلفریو( دکتر و نبود سابقه

 قامت کردن کوتاه شد یم بلند الزم حد از شیب آنها قد که یصورت در کردن بلند يعقاب،جراحان،برا

 .دادندیم قرار عمل مورد را آنها)زیپوفیه(داوطلبان،غده
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 لهیوس به)تلریه( هیعل سال آن هیژوئ ماه در که نیا از بعد و بود ریدا 1944 سال تا عقاب انهیآش پرورش و آموزش مرکز 

 عقاب انهیآش سازمان کنند، رها فاتح يها دولت دست به شدن نابود از را آلمان ببرندو نیب از را او تا شد قصد سوء بمب

 از تن هزار از شیب که میدانیم و داشته شرکت تلریه هیعل قصد سوء در هم عقاب انهیآش سیرئ که دیگرد معلوم و شد منحل

 بیتعق از دست بود زنده تلریه که بعد سال تا و شدند ختهیآو دار به بودند قصد سوء آن در شرکت به متهم که یکسان

 دار به شد یم قصد سوء آن در شرکت اتهام به مظنون که را کس هر و نداشت بر بودند کرده قصد سوء او هیعل که یکسان

 دهم در یعنی کند یخودکش آلمان بزرگان صدارت عمارت پناهگاه در که نیا از قبل روز کی و ستیب یحت ختیآو یم

) برگ فلوسن( اسم به یبازداشتگاه در را آلمان یجاسوس ضد و یجاسوس سازمان سیرئ) سیکانار(اساالریدر 1945 لیآور

 . ختیآو دار به

 مارستانیب سیکرد،رئ وحشت دیتول که دیرس يا درجه به مارستانیب در)فیگر خیهنر(قد شدن بلند که نیا از بعد يبار

 مورد گرید بار را) فیگر خیهنر(زیپوفیه غده که شد مقرر مارستانیب سیرئ دستور به و داد باال مقامات به را واقعه گزارس

 ياعضا ریسا مثل زیپوفیه غده.شد عمل مأمور)دیلفریو(،دکتر کنند کوتاه را قامتش که نیا يبرا بار نیا یول بدهند قرار عمل

 . محرك عصب يگرید و حساس عصب یکی است عصب دو يدارا متعارف طور به بدن

 باز کار از غده آن کنند قطع زیپوفیه غده در را دوم عصب اگر اما. است غده سکنات و حرکات میتنظ دار عهده دوم عصب

 . ماند ینم

 زیپوفیه غده محرك عصب گاه هر یول داد تکان توان ینم را پا ای دست گرید کنند قطع را دست ای پا محرك عصب اگر

 را ساله 39 شهیهنرپ زیپوفیه غده محرك عصب) بروخ زائر( و شتریب وسعت با اما مبدهد ادامه کار به غده آن شود قطع

 .شد بلند)فیگر خیهنر(قامت که دیرسان بهم وسعت يطور غده آن جه،کارینت در و بود کرده قطع

 .بود نخواهد یشگیهم برنامه مافوق کار د،آنیرسان هم به وسعت زیپوفیه غده کار که نیا از بعد دانست دیبا هم را نیا

 کار خود،از يخود به)زیپوفیه(غده که نیا تا نماند ،منتظر بکاهد شهیپ هنر مرد قامت طول از که نیا يبرا)دیلفریو( دکتر اما 

 يمقدار گرفت میتصم جهت نیا به دیرس یم عوج قامت يدراز به مرد آن قامت طول موقع آن تا رایز بماند باز العاده فوق

 يبرا را مجدد عمل گزارش و کرد را کار همان و شود کاسته غده تیفعال از که نیا تا کند قطع را مرد آن زیپوفیه غده از

 که را خود يعاد ریغ ياشتها او که شد نیا فیگر خیهنر)زیپوفیه( درغده يثانو عمل جهینت نیاول. فرستاد مارستانیب سیرئ

 . داد دست از بود شده آور رتیح مارستانیب کارکنان يبرا

 کارکنان از قسمت آن يبرا)فیگر خیهنر( ياشتها رفتن نیب از يشورو دولت طرف از نیبرل محاصره يروزها آن در

 به)دیلفریو(دکتر و آمد یم شمار به تیموفق کیبودند، مارستانیب به خواربار دنیرسان يمتصد که)یتیشار( مارستانیب

 . شد خواهد کاسته ماریب قامت طول از يزود به که گفت مارستانیب کارکنان
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 . است مرتبط ظروف در آب انیجر به هیمثال،شب حسب دارند،بر هم با که یروابط در انسان بدن یاصل ياعضا اما

 در ها انوسیاق و اهایدر جهان،آب تمام در که است لیدل نیهم به و ستدیا یم سطح کی در مرتبط،آب،هموراه ظروف در

 . است ییاستثنا که طوفان و ایدر مد مواقع در مگر ستدیا یم سطح کی

 وجود به ریتأث بدن یاصل ياعضا ریسا در عارضه آن شود یم يا عارضه دچار یاصل ياعضا از یکی یوقت هم انسان بدن در

 اکثر در نکند اثر بدن یاصل ياعضا تمام در اگر که)زیپوفیه(غده جمله از بدن یباطن يها غده ترشح به رسد چه تا آورد یم

 .شود یم واقع مؤثر آنها

 فیگر خیهنر بدن ياعضا عمل،در آن واکنش داد،و قرار عمل مورد را شهیهنرپ مرد زیپوفیه ندانسته،غده)بروخ زائر(يروز 

 مرد قامت که نیا يبرا)دیلفریو(دکتر که يروز اما دندیرسان هم به بدن،وسعت يها سلول و افتی شیافزا اشتها و شد ظاهر

 يبرا داشتند،اما ارتباط هم مرتبط،کماکان،با ظروف چه داد،گر قرار عمل مورد را زشیپوفیه کند،غده کوتاه را شهیهنرپ

 از بعد)فیگر خیهنر(که يروز.برود گرید ظرف به ظرف کی از که شد ینم يجار آنها آب،در گرید که گفت توان یمثال،م

 .گرید مارانیب مثل بود يماریب شد يبستر مارستانیب در مغز یجراح عمل

 يبکاهند،برا قامتش طول از تا دادند قرار عمل مورد را زشیپوفیه غده آنگاه و شد افزوده قامتش طول بر که نیا از پس اما 

 پزشکان که یشخص ای یسلول ای یکروبیم يبرا است یپزشک اصطالح کی نیا و شد)سوژه( به لیتبد مارستانیب پزشکان

 .دهند یم قرار قیتحق مورد را او خود معلومات بر افزودن و تجربه کسب يبرا

 اول درجه در آنچه ردیگ یم قرار تیاهم از دوم درجه آن،در شدن معالجه شد،موضوع)سوژه( پزشکان يبرا يزیچ یوقت 

 .شود یم یتحوالت چه يدارا)سوژه( ند،آنیبب که است نیا دارد تیاهم پزشکان يبرا

 را او روز به روز و داشتند عالقه بود)سوژه(کی نظرشان در که آن لحاظ از)فیگر خیهنر(به مارستان،نسبتیب پزشکان تمام 

 ياعضا فیوظا که دانستند یم یخوب به که نیا با شده کاسته قامتش طول از اندازه جه نندیبب تا دادند یم قرار نهیمعا مورد

 همان دادن تکان با گرید يا لحظه روشن،و دکمه،چراغ دادن تکان با که ستین برق چراغ دکمه عمل ،مانندیآدم بدن

 .شود آشکار بدن قسمت تمام در یجراح عمل کی ریتأث تا بگذرد دیبا یومدت شود خاموش چراغ دکمه

 منحل عقاب انهیآش سازمان که نیا از بعد احتمال کی به و نداشت وجود) عقاب انهیآش(یجراح و یپزشک يها پرونده 

 پزشکان و جراحان ریسا و)دیلفریو(نبود،دکتر ها پرونده آن چون و بردند نیب از را آن يها پرونده ها یآلمان شد،خود

 آن داوطلبان شده بلند یلیخ قامت شدن کوتاه يبرا که نیا از پس) عقاب انهیآش(در که نداشتند ،اطالعیتیشار مارستانیب

 . شود کوتاه قامتشان تا دیکش یم طول مدت کردند،چه یم يدستکار زشانیپوفیه غده جا،در
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 کی و افتاد کار از ماریب قلب و نکرد دایپ انیجر مرتبط ظروف آب،در گریباال،د مثال به توجه ،با)فیگر خیهنر( مورد در یول

 در)دیلفریو(دکتر یجراح عمل از)بروخ زائر. (است کرده فوت که نمود مشاهده شد ماریب اتاق وارد پرستار یوقت بامداد

 در که کوچک يالیو کی در و بود رفته یمرخص به تابستان فصل سبب را،بهیز نکرد حاصل اطالع)فیگر خیهنر(مورد

 .برد یم سر به داشت)یشرق آلمان در واقع(ماگدبورگ التیا

 ی،مليکشاورز ی،اراضیشرق آلمان االتیا در اما بود نشده سیتأس یرسم طور به یشرق آلمان خ،هنوز،حکومتیتار آن در 

 داتیتول لیوسا جزو چون گرفتند ینم آنها از بود ها خانواده و افراد سکونت محل که را الهایو و ها خانه شد،اما یم

 .گرفتند یم او از شد، یم داتیتول لیوسا جزو چون دادیم اجاره به را خود يالیو ای خانه یکس اگر اما شد ینم محسوب

 سر به خود يالیو در را 1948 سال تابستان لیتعط مرد نیا و ماند او يبرا)ماگدبورگ( التیا در)بروخ زائر(کوچک يالیو 

 حزب دریل که را کارل اسم به يبزرگ،مرد جراح آن که شد قرار موقع همان و برگشت نیبرل به لیتعط خاتمه از بعد و برد

 . بدهد قرار یجراح عمل مورد بود آلمان یشرق االتیا از یکی در ستیکمون

 دست به نه ردیبگ قرار عمل مورد)بروخ زائر( دست به دیبا گفت کرد مراجعه) یتیشار( مارستانیب به که نیا از بعد) کارل(

 . رندیبپذ را درخواستش که بودند ریناگز بود برجسته زمان ياقتضا به و سرشناس يمرد چون و مارستانیب جراحان ریسا

 . شود عمل دیبا گفتند و کنند خارج را او دارو،سنگ زیتجو با بودند نتوانسته پزشکان و داشت هیکل سنگ)کارل(

 دیشا دو آن نیب که داند یم احتمال پزشکان اما کرد یم دییتأ را سنگ دو وجود بودند گرفته اش هیکل از که ییها عکس

 .شود ینم دهید يبردار عکس در که هست گرید یسنگ

 ها دست و شد مارستانیب وارد نیمع ساعت در)بروخ زائر( روز آن در و شد نییتع) کارل(یجراح عمل يبرا سپتامبر نهم روز 

 .شد عمل اتاق وارد و کرد دست به دستکش و شست را

 کردن حس یب با و ندارد ضرورت ماریب کردن هوشی،ب رسد یم انجام به بدن سطح در که یجراح اعمال در دانند یم همه 

 .کرد هوشیب را او دیبا ردیگ یم قرار عمل مورد ماریب کی هیکل که یهنگام اما رسانند یم انجام به را عمل یموضع

 سرعت با يطور کرد آشکار را عمل موضع بزرگ جراح آن که نیا از بعد و داشتند حضور)بروخ زائر(ارانیدست عمل اتاق در 

 . اوردیب رونیب را آن هسته تا شکافد یم را زردآلو کی يپندار که آورد رونیب آن از زهیر سنگ سه و شکافت را ماریب هیکل

 عمل از پس که دندیند او اریدست دو از کی چیه که کرد یم حرکت سرعت با يطور ساله دو و هفتاد مرد آن يها دست

 .کرد قطع را آن و رفت هیکل يباال در واقع)سورنال(غده يسو به)بروخ زائر( یجراح کارد هیکل



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 17 

 آنها از کی هر که دارد وجود سورنال غده دو انسان هر بدن در و است انسان بدن یباطن يها غده جزو هم سورنال غده 

 لحاظ از یباطن يها غده ریسا مانند هم غده دو نیا است)هیکل يباال( هم سورنال کلمه يمعنا و گرفته قرار هیکل کی يرو

 ماده غده دو نیا از یکی و کند یم میتنظ را بدن فیآنها،وظا ترشح و دارد تیاهم یلیخ دید میخواه که يطور به فیوظا

 بدن یباطن يها غده تمام ترشح که دانست دیبا را،و)نیآدرنال(معروف ماده گرید غده و کند یم ترشح را)زونیکورت(معروف

 . هستند هورمون)نیآدرنال( و) زونیکورت(پس ، است) هورمون(آن و دارد یعموم یپزشک نام کی

 یشرق آلمان يدرهایل از یکی چون کردند منتقل استراحت اتاق به عمل اتاق از را او و بستند را ماریب زخم کار انیپا از پس

  .گرفت قرار اتاقش مقابل او از محافظت يبرا هم نگهبان کیبود،

  

 سرخ شدن تمام بدن

 .بود خوب ماریب حال زین چهارم و سوم يروزها در و است خوب ماریب حال که داد نشان نگهبان پزشک بعد،گزارش روز

 رنگ ك دید رایز کرد وحشت افتاد)کارل( صورت به چشمش و شد ماریب اتاق وارد پرستار زن یوقت پنجم روز بامداد در اما

 .است شده قرمز او صورت

 پرستاران،از تمام مثل پرستار،چون زن و است نفس یتنگ از معمول طور به نباشد یخفگ حال از صورت،اگر رنگ شدن سرخ

 یقلب و يمغز يها سکته از یناش کارل صورت یسرخ که داشت اطالع امراض صیتشخ مقدمات یعنی)يپاتولوژ(مقدمات

 . ستین

 وحشت چون شده سرخ صورتش که گفت او به دینبا پس دهیند نهییآ در را خود صورت هنوز کارل که دانست یم ضمن در

 .کرد خواهد

 یازتنگ یناش او صورت یسرخ بداند تا کرد صحبت کارل با يقدر بترسد ماریب که دیبگو يزیچ که نیا بدون پرستار زن 

 ساعت در نگهبان پزشک.ندارد تب و است خوب حالش و کشد یم نفس یراحت به او که شد متوجه یول نه ای هست نفس

 .است شده سرخ ماریب صورت که دانست یم پرستار زن گزارش از او شد کارل اتاق وارد مقرر

 و نهیس که دید و ندیبیب را شکمش و نهیس که زد عقب بود کارل يرو که را یی،پتو ماریب زخم محل به یدگیرس بهانه به او 

 .بکند یناراحت نیکوچکتر احساس ماریب که نیا بدون است شده قرمز هم شکمش

. نبردند یپ آن علت به پزشکان از کی چیوه.کردینم مطابقت یپزشک نیمواز از کی چیه مار،بایب بدن و صورت شدن قرمز 

 . است شده رنگ قرمز اما است خوب حالش گرفته قرار شما عمل مورد که يماریب گفتند بروخ زائر به
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 معالجه را او و شده قرمز رنگش چرا دیبفهم دیبا دیهست پزشک که شما و پزشک نه هستم جراح من داد جواب نابغه جراح

 میعال با او وبدن صورت یسرخ چون ببرد یپ)کارل(رنگ رییتغ علت به نتوانست یپزشک چیه مارستانیب آن در اما. دیکن

 رنگ سرخ بدنش و صورت شد ها آن به مبتال انسان که نیا از بعد که دارد وجود ییها يماریب. کردینم قیتطب يماریب چیه

 امراض آن ،در وبدن صورت یسرخ و است تب ها آن عالمت اول درجه و دارد هم گرید میعال ها يماریب آن یول شود یم

 و خورد یم غذا یخوب به یحت شد ینم دهید او در هم گرید عارضه و نداشت تب)کارل( و دیآ یم شمار به یفرع میعال جزو

 . دیخواب یم

 بهبود و یجراح عمل در تیموفق که نیا تا آمدند مارستانیب به یقبل وقت نییتع با)کارل( یاسیس دوستان از نفر بعد،چند روز

 . است شده سرخ که دانست ینم کارل هنوز و ندیبگو کیتبر يو به را او

 که نیا از قبل شوند متوحش ای ریمتح صورتش يقرمز از دندید را او که نیا از بعد)کارل( انیآشنا که بود ممکن چون یول

 آثار از رنگ نیا چون دینشو متجعب دوستتان صورت قرمز رنگ دنید از بعد گفتند ها آن به کنند ماریب اتاق وراد را ها آن

 . شد خواهد رفع روز چند از بعد و است هیکل یجراح عمل یجنب

 ما بزرگ و زیعز رهبر کرد اظهار دیبگو يا فهیلط که نیا يبرا ها آن از یکی و رفتیپذ نشاط با را مسلکان هم کارل

 .است سرخ زین ظاهر در نکیا و بوده سرخ باطن در همواره

 همانانیم از ییرایپذا بهانه به که پرستار زن کی و دینفهم را فهیلط آن يمعنا نداشت اطالع رنگش شدن سرخ از که)کارل( 

 آن يمعنا به راحع خود دوستان از ماریب نگذاشت و کرد عوض را حرف نشود ناراحت ماریب که آن يبرا داشت حضور اتاق در

 .بخواهد حیتوض فهیلط

 که را يا پرده شد،و کینزد پنجره به نبود نهییآ اتاق آن در چون و برخاست و شد کنجکاو)کارل(ها، آن رفتن از بعد یول 

 .ستینگر شهیش در را خود و زد کنار ودی پنجره يها شهیش مقابل

 اصرار با و است شده عوض صورتش رنگ که دیکند،د یم منعکس را نور از درصد چهار پنجره،فقط یمعمول شهیش چون 

 .کرد وحشت شدت به بود شده قرمز کامل طور به که صورتش رنگ مشاهده از و خواست نهییآ

. کردند بشر نوع به برجسته یخدمات یپزشک رشته در یعلم اکتشافات با که شدند دایپ یدانشمندان يالدیم نوزدهم قرن در 

 67 در يالدیم 1860 سال در که یسیانگل پزشک)سون يآد توماس(يگرید و بود یمجارستان)سیو سمل(ها آن از یکی

 . گفت بدرود را یزندگ یسالگ

 از بعد ها زن در را ینفاس تب يماریب بروز علت شد موفق که است یکس یمجارستان)سیو سمل-فولوب-گنازیا(-دکتر

 .کند کشف حمل وضع



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 19 

 در یسالگ 47 در که را یمجارستان پزشک نیا نام دیبا کند یم حمل وضع داندیم که باردار زن هر جهان از نقطه هر در 

 نجات ینفاس تب اثر مرگ،بر از را زائو يها زن که بود او چون کند ادی احترام با گفت بدرود را یزندگ يالدیم 1865 سال

 . داد

 یعنی خواندند یم یزدگ آل اسم به ما مادران و پدران را يماریب نیا کند یم قرمز را بدن تمام که است یتب ینفاس تب

 يماریب آن و شود ینم ینفاس تب دچار مرد هرگز و خورد یم را زائو زن جگر که دانستند یم یتیعفر را) آل( و یزدگ قرمز

 که ینفاس تب دچار حمل وضع از بعد زن چیه گریامروز،د چون گرفتند یم یعنی رندیگیم حمل وضع از بعد ها زن فقط را

 . شود ینم کند یم قرمز را زائو بدن تمام

 سراسر در زن ونیلیم ،صدها امروز تا کرد کشف را ینفاس تب يماریب بروز علت یمجارستان)سیو سمل( دکتر که يروز از

 طول در که ینفاس تب يماریب بروز علت افتیدر که بود او و هستند پرور نوع پزشک آن ونیمد را خود یزندگ جهان،ادامه

 قابله زن فیکث يها دست از ریغ ستین يزیچ کرد قبرستان روانه حمل وضع از بعد را زائو زن ونیلیم سال،صدها هزارها

 و کوتاه را خود يها ناخن قابله زن اگر و کندیم حاصل تماس زائو زن یجنس جهاز با شیها دست و ردیگیم را بچه که

 . شود ینم ینفاس تب يماریب دچار زائو زن کند یعفون ضد را ها دست

 را بدن تمام که)نبود ای(ستین یبشر،مرض نوع شده شناخته يها يماریب نیب در مییبگو که است نیا باال حیتوض از ما منظور

 . شد یم حمل وضع از بعد ها زن عارض هم آن که ینفاس تب يماریب مگر کند رنگ سرخ

 يماریب مثل شود یم سرخ بدن از یقسمت فقط شد ها آن به مبتال انسان که نیا از بعد که دارد وجود يگرید يها يماریب

 که)کودکان مخصوص( مخملک يماریب و آورد یم وجود به بدن ي،رو رنگ قرمز يها لکه که)کودکان مخصوص(سرخک

. کند یم سرخ را نهیس یگاه و گردن و صورت که سرخ باد يماریب و کند یم جادیا بدن تر،در عیوس و رنگ سرخ يها لکه

 چون ستین سزخ باد يماریب از یناش شده بدن تمام ریفراگ که) کارل(بدن یسرخ که دانستند یم)یتیشار(بمارستان پزشکان

 و نداشت تب کارل کهیحال در ردیبگ آرام تواند ینم ماریب و دیشد تب کی هم د،آنیآ یم وجود به سرخ،تب باد يماریب در

 مخترع با لذا و سندینو یم)سونیاد(شکل به شتریب را نامش که هم)سون يآد. (دیرس یم نظر به نشاط با یحت بود آرام

 به یشناس غده و یشناس ستیز رشته در امروز یعلم اکتشافات از کی چیه که يا دوره در شود یم اشتباه برق معروف

 عصاره که) زونیکورت(اگر که گفت و برد یپ دارد قرار هیکل دو يباال میگفت که)سورنال(غده دو ترشح به بود امدهین عمل

 . دیآ یم وجود به بدن در گرید اختالالت آنگاه و شد خواهد قرمز بدن رنگ شود قطع است سورنال غده دو از یکی مترشح

 آن اما اند نوشته) سون يآد(يماریب آن کاشف اسم به را)زونیکورت(ترشح قطع از یناش يماری،بیطب يها رةالمعارفیدا در

 ای هینقل لیوسا تصادف مانند يا حادثه اثر بر که نیا شود،مگر ینم آن به مبتال یکس که است نادر يقدر به يماریب

 . نرسد بدنش به زونیکورت گرید و شود قطع کند یم ترشح)زونیکورت( که سورنالش غده دو از یکیجنگ، دانیم جراحت
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 آن با بار کی یحت ،یپزشک دوران تمام در اکثر چون کنند یم فراموش را) سون يآد( يماریب جهت،پزشکان، نیهم به

 . شوند ینم مواجه يماریب

 دانشکده به قدم لیتحص يبرا که يروز کنند،از یم کار بزرگ يها مارستانیب از یکی در پزشک،که پنجاه که است ممکن

 اثر بر که باشند نخورده بر ماریب کی به بار کی یحت کشند یم طبابت کار از دست یکل به که يروز تا اند گذاشته یپزشک

 .باشد شده بدن سراسر در شدن سرخ ي عارضه به مبتال)زونیکورت(ترشح قطع

 متوجه ها آن از کی چیه چرا که کرد تعجب)کارل(عارضه قبال در یشرق نیبرل مارستانیب پزشکان رتیح از دینبا نیبنابرا 

 . است)زونیکورت(ترشح قطع ای)سون يآد(يماریب از یناش عارضه آن که نشدند

 من گفت و او،نرفت یول بود شده معالجه یکل به هیکل لحاظ از چون برود مارستانیب از دیبا کارل که دیرس يروز حال هر به

 مارستانیب در را او ناچار و دیبرگردان یاصل رنگ به مرا دیبا و کنم یزندگ مردم نیب و ام خانواده در توانم ینم افهیق نیا با

 کم)کارل( يرو یسرخ از که دید شد)کارل( اتاق وارد که نیا از بعد پرستار زن روز کی.کنند اش معالجه دیشا تا داشتند نگه

 معالجه يزود به که است نیا نشانه نیا و ستین قرمز گذشته، يروزها امروز،مثل شما صورت رنگ گفت او به و است شده

 . شد دیخواه

 یم او رنگ شدن اهیس از یعنی بیعج و دیجد دهیپد کی از یناش)کارل( قرمز رنگ کاهش که شد بعد،معلوم يها روز در اما

 .باشد

 رنگ کرد یم مشاهده یوقت دیدیم را خود و داشت نهیآ وستهی،پ)هیکل عمل از بعد(اول يروزها خالف بر که کارل ابتدا در 

 از یناش صورتش قرمز رنگ کاهش که شد متوجه زود یلیخ یول شد یم خوشحال شود یم فیضع جیتدر به صورتش قرمز

 . گرفت را آن يجا یاهیس و رفت نیب از سرخ ج،رنگیتدر به و است یاهیس

 يها رةالمعارفیدا زدن ورق و کاوش اثر بر عاقبت مارستانیب پزشکان شود اهیس)کارل( بدن و صورت رنگ که نیا از قبل

 ینم اما. است زونیکورت ترشح قطع از ی،ناش کارل بدن و صورت يقرمز که بودند دهیفهم یشناس ستیز و یپزشک

 . بود نکرده ینیب شیپ را موضوع نیا هم)سون يآد( یحت چون شد اهیس مرد آن چرا بفهمند توانستند

 . شود کبود ماریب صورت رنگ است ممکن امراض از یبعض در که داشتند اطالع ها آن

 رنگ که نداشت وجود يماریب کی یحت دهیرس ثبت به یپزشک يها کتاب در ها آن عالبم که يماریب ها هزار نیب در اما

 بدنش تمام در يو يها ناخن و چشمها يدیسف جز که شد اهیس)کارل( يطور یمدت از پس. کند اهیراس یآدم بدن و صورت

 . نداشت وجود نباشد، اهیس که يا نقطه
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 که رفت ادشانی و کردند فراموش را ماریآور،ب شگفت یشناس ستیز یپزشک بیعج دهیپد آن قبال در مارستانیب پزشکان

 . کنند درمان را ماریب اول که است نیا ها آن یپزشک فهیوظ

 دهیند یپزشک چیه وروز آن تا یونانی پزشکان بقراط زمان از که دندیدیم را)* دروم نیس(کی پزشکان اصطالح به ، ها آن

 . بود

 کی با که آورد وجود به يا شهیاند داشت يناز سوابق میگفت که)بروخ زائر(اریدست دو از یکی يز،برایانگ رتیح دهیپد آن

 . داشت رتیمغا) ها آن افسانه به مقرون يتئور البته و(ها يناز ينژاد يتئور از قسمت

 سراسر بر ییفرمانروا شهیاند و دیرس خود عظمت اوج به 1940 سال در فرانسه دادن شکست از بعد تلریه که يا دوره در

 طرف از ندهیآ در که کردند یم آماده را خود يناز داوطلب هزار عقاب انهیآش در و آمد وجود به يناز يزعما مغز در جهان

 قامت با آلمان ییایآر نژاد آن نمونه نیبرتر که ییایآر نژاد که آمد وجود به فکر نیا کنند ییفرمانروا جهان آلمان،بر حکومت

 .بود آمده نیزم کره گر،بهید يایدن باشد،از یم ییخرما ای ییطال يموها و یآب يها چشم و شکل یضیب صورت و بلند

 که مفهوم نیا با کردندیم یملکوت مقام يدارا را ییایآر نژاد خود گمان ،بهيتئور آن ابزار پرور،با الیخ و متعصب يها يناز 

 ي زاده گرید ينژادها و هستند نور زاده ها ییایآر ،وینیزم ينژادها از گرید يها نژاد و است یآسمان نژاد کی ییایآر نژاد

 . خاك

 ي استحاله آن ایآ و بود شده پوست اهیس به مبدل پوست سفبد مرد کی)بروخ زائر( اریدست يها چشم مقابل موقع آن در اما

 یوقت شدند؟پزشکان اهیس بعد و بودند پوست دیسف آغاز در هم پوستان اهیس ك دادینم نشان دیترد رقابلیغ و محسوس

 به راز است ممکن که گفتند خود به و شدند کنجکاو شد پوست اهیس یکل به مرتبه کی بایتقر پوست دیسف يمرد که دندید

 . باشد شده مکشوف يبشر اهیس نژاد آمدن وجود

 

 و کنند یم تلفظ)دروم سن(ها يفرانسو و شده گرفته ها يفرانسو زبان از یپزشک اصطالحات ار ياریبس مثل دروم نیس*

  مترجم-يماریب يظاهر میعال يمعنا به)یپزشک در(الملل نیب است یاصطالح

  

 ندیبگو نتوانستند ،دانشمندان روز آن تا واگذاشت یعلم قیتحق به را خود يانسان،جا لیتخ از یناش ي افسانه که يروز از

 . است آمده وجود به چگونه ، اهیس نژاد نیزم ي کره در که
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 گرید ينژادها با پوست رنگ لحاظ از تنها نژاد آن رایز اوردهین وجود به دیخورش تابش فقط را اهیس نژاد که دندیفهم یم آنها 

 . است متفاوت گرید ينژادها با هم بدن ياعضا از یبعض شکل لحاظ از بلکه ندارد فرق

 رنگ جهینت در و شد کم زونیکورت ترشح پوستان دیسف از یقسمت بدن در ،که آمده وجود به جهت نیا از اهیس نژاد ایآ 

  شد؟ اهیس ها آن پوست

 اهیس چرا و ستین مجعد پوستان دیسف سر يمو که یصورت در است مجعد پوستان اهیس سر يمو چرا پس است نیچن اگر 

 و است پوست رنگ رییتغ یتبع آثار ها تفاوت نیا ایآ. است یقلم پوستان دیسف ینیب وشکل هستند پهن ینیب يدارا پوستان

 به یتبع عوارض ها آن سال،در هزارها طول در و مرور به شدند پوست اهیس به مبدل پوستان دیسف از يا عده که نیا از بعد

  کرد؟ فرق پوستان دیسف اجداد ای ها آن بدن ياعضا از یبعض و آمد وجود

 در پوست،فقط اهیس نژاد چرا شد کم زونیکورت ترشح آنها در که است نیا از یناش پوستان دیسف از يا عده شدن اهیس اگر 

 قاره به محدود هم ریگرمس منطقه آن و)کند یم و(کردیم یزندگ است دیشد جا آن در دیخورش تابش که ریگرمس منطقه

 در جمله از(، شود دهید یپوست اهیس که جا هر در و کند ینم یزندگ پوست اهی،س قایافر قاره از خارج در و است قایآفر

 زونیکورت موضوع بر عالوه قرار نیا از و اند شده برده جا آن به قایافر از اجدادشان ای خود که هستند یپوستان اهیس)کایامر

 نژاد شیدایپ در هم یمیاقل ياقتضا ، دیخورش تابش موضوع و)باشد شده پوست اهیس نژاد شیدایپ سبب موضوع آن اگر(

 آمده وجود به قایافر در فقط اهیس نژاد اما تابد یم شدت به ، نیزم ییاستوا مناطق تمام در دیخورش چون باشد یم مؤثر اهیس

 . ستین اهیس نژاد از ياثر گرید ییاستوا و ریگرمس مناطق در و

 آن از کی چیه دادند، یقرارم قیتحق مورد يا حرفه و یعلم يها يکنجکاو با را)کارل(، مارستانیب پزشکان که یحال در 

 آن که بود کرده مشغول را پزشکان حواس يقدر به یپزشک دهیپد آن غرابت رایز نبودند بدبخت مرد آن هیروح فکر در ها

 . باشند ماریب هیروح فکر در توانستند یها،نم

 

 رفتنیپذ از بلکه رفتیپذ ینم را خود یمسلک و یاسیس دوستان فقط نه هیروح تزلزل و اندوه فرط از چارهیب) کارل( 

 زن و مارستانیب پزشکان فقط و شد خواهند متوحش دنشید از ها آن که دانست یم و کرد یم امتناع هم شاوندانشیخو

 اتاقش وارد يگرید که گذاشت ینم بود) کارل( اتاق شب،پشت و روز که ینگهبان و داشتند راه ماریب اتاق به پرستار يها

 یم بدهند رییتغ را او رنگ بتوانند پزشکان که نیا انتظار در و دیام به و بود تنها همواره مارستانیب در که) کارل. (شود

 . کند سرگرم را خود ، مجله و روزنامه و کتاب خواندن و ویراد به دادن گوش با که دیکوش

 به راجع که گرفت میتصم بود کرده کنجکاو یلیخ را او) کارل( شدن اهیس که) بروخ زائر(اریدست) دیلفریو(دکتر موقع نیا در 

 . کند مذاکره) بروخ زائر( با آمده وجود به) کارل( در که یپزشک ي دهیپد
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 کی مارستانیب پزشکان يبرا) فیگر خیهنر( دهیپد از بعد آمد وجود به کارل در که يا دهیشد،پد اشاره که يطور به 

 مارستانیب پزشکان که نیا گرفت،نه قرار قیتحق آن الشعاع تحت) کارل(شدن معالجه و بود شده قیتحق)موضوع(سوژه

 آن یاهیس که بود آن از شیب یلیخ ، مرد آن شدن اهیس علت فهم به ، ها آن عالقه بلکه کنند درمان را) کارل( که نخواهند

 . برگردد دشیسف رنگ و شود لیزا مرد

 زین و کرد يدستکار یکم او) زیپوفیه( غده در) فیگر خیهنر( مورد در) بروخ زائر(پرفسور که آن علت مییگو یم حاال 

 نمود يدستکار) سورنال کویکورت غده( او سورنال غده دو از یکی در آورد یم رونیب را) کارل( هیکل يها سنگ که یهنگام

  بود؟ چه

 .  شود يا عضله ای يا غده وارد اشتباه يرو از را اش یجراح کارد که بود آن از داناتر نابغه، جراح آن 

 در تحول آن و شد یم) یسخت( تصلب دچار جیتدر به) بروخ زائر( مغز ي) ها سلول(ها اختهی از ییها ش،قسمتیپ یمدت از 

 از یقسمت در حافظه) يها سلول( ها اختهی. شد یم داریپد است جا آن در حافظه يها اختهی که نابغه جراح مغز از یقسمت

 متشابه یکل طور به کند یم اشخاص در حافظه يها سلول یسخت که يریتأث و است گرفته قرار یخاج سطح در واقع مغز

 . کند یم فرق ، یفرع و ییجز نظر از اما است

 که است نیا ییجز و یفرع ریتأث و شود یم فیضع حافظه که است نیا اشخاص در حافظه يها سلول یسخت یکل ریتأث 

 در حافظه مرکز يها سلول یسخت. کند یم فرق يگرید با شده مغز يها سلول یسخت دچار که کس هر حافظه،در ضعف

 دچار نه یسالخوردگ دوره در اشخاص از یبعض و ستین یقطع یول است يریپ عوارض از پروستات غده تورم مانند مغز

 پروستات غده تورم از ها زن که دانست دیبا.(پروستات غده تورم دچار نه و شوند یم مغز در حافظه يها سلول یسخت

 يمساو یسالخوردگ دوره زن،در و مرد در آن دادن دست از گاه آن و حافظه ضعف اما)ندارند پروستات چون هستند مصون

 . ندارد ها مرد به اختصاص يریپ عارضه نیا یعنی است

 با او در عارضه نیا که دید میخواه کینزد از و شد حافظه ضعف دچار یسالخوردگ اثر بر هم نابغه و بزرگ جراح) بروخ زائر(

 . آورد بار به عیفج جینتا چه و رفت شیپ سرعت چه

 که رود یم ییجاها به عمل هنگام او یجراح ضه،کاردینق آن اثر بر و شده حافظه ضعف دچار که دانست یم بروخ زائر اگر

 . زدینم یجراح عمل به دست مسلم طور به برود دینبا

 که کردیم قطع را يا نقطه ، عمل هنگام که بود کرده بروز شکل آن ،به مغز يسلولها یسخت از یناش حافظه ،ضعف او در

 از کند بازنشسته مخصوص یسن به دنیرس از بعد را خود کارمندان افتاد فکر به که هم یحکومت نیاول و دینما قطع یستینبا

 که کرد معاف کار از را ها آن جهت نیا از بلکه دهندیم دست از را ییشنوا ای یینایب یسالخوردگ اثر بر که نبود جهت نیا
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 یکل به را حافظه که نیا ای شوند یم حافظه ضعف ،دچار دندیرس یسالخوردگ دوره به که نیا از پس آنان از یبعض دانست

 يبرا اما باشند یم يقو حافظه يدارا یسالگ هشتاد در یحت که هستند يافراد دانستند یم ها حکومت. دهند یم دست از

 که گونه کردند،همان یم مخصوص،بازنشسته سن به دنیرس از بعد هم را حافظه خوش نشود،کارمندان ضیتبع که نیا

 در بعد سال پنج و ستیب او که یصورت در کردند بازنشسته یسالگ 55 در را يتزار ارتش افسر و یروس سندهینو يتولستو

 يقو قدر آن اش حافظه و دیپر یم اسب نیز بر رکاب از استفاده بدون شود اسب بر سوار خواست یم یوقت یسالگ هشتاد

 هر و داشت خاطر به پشت هفت تا را هیروس ودوم اول درجه ينجبا تمام اکانین یاسام و خواند یم حفظ از را لیانج که بود

 . آورد یم زبان بر را ها آن نام خواستند یم او از که زمان

 داد وقت مالقات يبرا بزرگ جراح و کرد اش خانه در مخصوص، مالقات خواست در)بروخ زائر( از)دیلفریو( دکتر حال هر به

 که گرفت جهینت طور نیا خود صحبت از و کرد مطرح را کارل موضوع و شد)بروخ زائر( خانه وارد مرد آن مقرر ساعت در و

  ؟ ستیچ منظورتان دیپرس بروخ زائر شود؟ یپزشک دهیپد آن مورد ش،دریچندآزما کندکه یم موافقت)بروخ زائر(ایآ

 که دیدان یم من از بهتر شما و شود یم اهیس نفر کی)زونیکورت(ترشح قطع اثر بر که است بار نیاول نیا کرد اظهار اریدست

 ما و کند اهیس را یکس هورمون نیا قطع که نشده دهید امروز تا یول کند قرمز را افراد است ممکن)زونیکورت( ترشح قطع

 ییاستثنا ي ،جنبه دهیپد نیا ایآ که میدانینم و میا گرفته قرار نوظهور و سابقه بدون دهیپد کی مقابل یپزشک علم در حاال

 شیآزما دیکن یم موافقت ایآ که پرسم یم شما از و شوند یم اهی،س زونیکورت هورمون قطع اثر بر هم گرید افراد ای دارد

  نه؟ ای شود یم آشکار هم گرید یکسان در دهیپد نیا میبدان تا میبکن ییها

 که دارم اطالع و دیبود يناز حزب عضو گذشته در شما که دانمیم گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند بروخ زائر پروفسور

 قرار شیآزما مورد یجراح و یپزشک يها تجربه يبرا را محابا،افراد و مالحظه بدون يناز جراحان و پزشکان از یبعض

 یصحبت بتواند که نیا بدون اریدست و کنم ینم بیتصو را یکش آدم نیا و ستمین موافق شما شنهادیپ با من یول دادندیم

  .دیگرد یمنتف گرانید مورد در شیآزما موضوع و شد خارج اش خانه از و کر یخداحافظ پروفسور از بکند گرید

  

  بر سر هنرپیشه چه آمد؟

 از یکی که شد ،مقرر گرفتند ینم جهینت و شدند یم متوسل کارل کردن دیسف يبرا لهیوس هر به پزشکان که یحال در

 مارستانیب در)گواتر( بردن نیب از يبرا بود آلمان ي)اوفا( يلمبرداریف یکمپان شگانیهنرپ جزو گذشته در که شهیهنرپ يزنها

 . ردیبگ قرار عمل مورد یتیشار
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 یلیخ نمایس شگانیهنرپ انتخاب يبرا و بود يلمبراداریف مؤسسه نیتر ،مکمل اروپا قاره در يتلریه آلمان در)اوفا(مؤسسه

 مؤسسه در که ییها لمیف اکثر دوم یجهان جنگ از قبل که گفت دیبا شود قضاوت منصفانه اگر و کرد یم دقت

 .بود شد،خوب یم برداشته)اوفا(

 ییها شاخص با ،مطابق واندام افهیق لحاظ از امکان حد ،تا ها لمیف شگانیهنرپ که کردند یم دقت)اوفا( مؤسسه رانیمد

 .بود شده نییتع يناز حزب يها نیسیتئور طرف از ییایآر خالص نژاد يبرا موقع آن در که باشند

 یخوب به)صامت( صدا یب يها لمیف يها لمیف اتیمقتض شده،از بزرگ و متولد صدادار يها لمیف دوره در که يامروز نسل

 يشگان،رویهنرپ و بود ها،صامت لمیف) يالدیم(1930 سال حدود تا و دوم یجهان جنگ از قبل که داند ینم و ستین آگاه

 صحنه فاصله در بعد و کردند یم انیب ها ژست و اشارات با ندیبگو خواستند یم چه هر و زدند ینم حرف)نمایس پرده( اکران

 .آمد یم نوشته ها

 ها ژست کردن آهنگ هم کیتکن چون اما واگذاشت ناطق لمیف به را خود يصامت،جا يها لمی،ف رفته رفته 1930 سال از

 و داشت وجود ادیز يا فاصله نمایس بزرگ يها سالن در یتماشاچ گوش و)نمایس پرده( اکران نیب و بود ،ناقص صحبت و

 او که دیشن یم را شهیهنرپ کی انیب یتماشاچ یوقت برسد، یتماشاچ گوش به تا بود راه در ی،مدت لمیف از خروج از بعد صدا

 .بود شده خارج صحنه از ای کرده شروع را گرید يا جمله

 يها لمیف دوم یجهان جنگ آغاز از قبل یکم تا یحت که داد یم حی،ترج آلمان در)اوفا( يلمبراداریف مؤسسه لیدل نیهم به

 هنر و گرفت یم قرار يلمبرداریف رانیمد توجه مورد یخبل ها شهیهنرپ ییبایز و هنر ها لمیف آن در و کند هیته صامت

 اسم گذرد یم1930 سال از که قرن مین از بعد که يطور به شد مانند ،افسانه صامت يها لمیف شگانیهنرپ آن از یبعض

 یب و جلوه یب هفته چند از بعد یحت را شهرت نوع هر مطبوعات و ونیزیتلو و ویراد امواج که دوره نیا در یحت آنها از یبعض

 مجالت و ها روزنامه و يداریشن -يدارید ارتباطات لیوسا در ها آن نام یگاه و است نرفته نیب از یکل کند،به یم صدا

 .شود یم دهید ای دهیشن

 مؤسسه شگانیهنرپ از یکی)هلم-یلیل(نام به ردیبگ قرار) گواتر( برداشتن يبرا عمل مورد یستیبا که هم يا شهیهنرپ زن

 و یآب يها چشم نداشت،اما را)يالدیم( 1930سال طراوت اش افهیق موقع آن در گرچه بود آلمان ي)اوفا( يلمبرداریف

 که ییها شاخص از ستیا نمونه که داد یم نشان هنوز متناسبش اندام و بلند قامت و شکل یضیب صورت و ییطال سوانیگ

 .بودند کرده نییتع ییایآر نژد يبرا يناز نیمتعصب

 پزشک انتخاب لحاظ مار،ازیب درخواست قبول و ردیبگ قرار عمل مورد)بروخ زائر(پرفسور دست به دیبا که بود گفته)هلم یلیل(

 جراح ای پزشک قبول به مجبور را ماریب دینبا که آمد وجود به دهیعق نیا میقد از و است یپزشک يشعارها جراح،جزو ای

 ای اندازد یم ریتأخ به را ماریب ي،مداوا یروح نامساعد اثر آن و آورد یم وجود به یمنف اثر اش هیروح در رایکرد،ز مخصوص
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 يرو از را او که)بروخ زائر(نداشت، وجود خواست در قبول يبرا یمانع چون)هلم یلیل(مورد در و کند یم یمنتف را درمان

 .بدهد قرار عمل مورد را يو که کرد ،موافقت شناخت یم شهرت

 و شد عمل اتاق وارد یجراح دستکش کردن دست به و ها دست شستن ار بعد معمول طبق)بروخ زائر(عمل ساعت و روز در

 يبرا را ماریب) بروخ زائر( ورود از قبل و داشتند حضور اتاق آن در کنند کمک جراح به دیبا که پرستار يها زن و او ارانیدست

 .بودند کرده ،آماده عمل

 یعمل)فن(لحاظ از اما آسان است یعمل مثبت جهینت آوردن دست به لحاظ از)گواتر( ي غده برداشتن يبرا یجراح عمل

 دو به را ی،جراحیپزشک يعلما و است پزشکان خود اصطالح که میخوان یم)فن( را آن جهت نیا از و است مشکل و قیدق

 خواهد یم که کس آن و دانندیم علم است یجراح موضع اتیجزئ شناختن که را آن از یقسمت و اند کرده میتقس قسمت

 درس به و بخواند را یطب يها کتاب یپزشک دانشکده يها کالس در ها سال دیبا ردیبگ دست به را یجراح کارد يروز

 بشکافد را اموات کالبد و ابدیب حضور یشکاف کالبد تاالر ،در انیم در روز کی ایروز، هر ها سال همان در و بدهد گوش استاد

 سال همان در و بشناسد را غضروف هر و عصب هر و رگ اهیس و رگ سرخ هر و چهیماه هر و استخوان هر که نیا تا

 زدیخ یم بر اجساد از که ییبوها و ها الشه با رفته شود،رفته جراح خواهد یم که یپزشک ي دانشکده يدانشجو که هاست

 .شود یم مأنوس

 يها عطر يبو با یتفاوت او مشام در گذشته مرگش از ماه سه که يا مرده شکم اتیمحتو متعفن ي حهیرا که يطور به

 اموات قطعه قطعه اجساد از پر که یکالبدشکاف تاالر وارد کیتار یشب مهین در یوقت که هاست سال همان در و ندارد گرانبها

 .کند ینم وحشت شود،احساس یم است

 از گرفتن کمک با فقط ،و چراغ کردن روشن بدون که شود یم یکالبدشکاف تاالر وارد کیتار شب مهین در نیا يبرا او

 .بشناسد را شده شکافته جسد کی مختلف يها چهیماه المسه

 و دانند یم)یجراح و یپزشک به(وارد ریغ افراد یحت را موضوع نیا و دارد فرق هم با بافت جهت ،از بدن يها چهیماه رایز

 ران ای و نهیس ي عضله بافت با قلب ي عضله بافت که داند یم رود یم بازار به گوشت يداریخر يبرا که کدبانو يبانو کی

 انسان بدن در که را استخوان و عضله نوع هر دیبا ردیبگ دست به را یجراح کارد که نیا از قبل جراح کی و دارد فرق

 است امتداد چه در)پارچه خواب( اصطالح به که بفهمد یکیتار همان در و بشناسد المسه يرو از ،فقطیکیتار در هست

 .شود یم واقع دیمف شیبرا یجراح کارد انداختن کار به هنگام ندهیآ اطالع،در نیا چون

 علم ردیگ یم فرا یکالبدشکاف تاالر ای تجربه،درکالس و لیتحص ي دوره انیپا از قبل ،تایپزشک دانشکده يدانشجو چه آن

 .است
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 او موقع آن در و باشد یم)فن( کی او کار درآود حرکت به و گرفت دست به عمل يبرا را یجراح کارد که يروز اما

 طور به را یشکل تا شود یم کار مشغول چوب يرو و ردیگ یم دست به را چکش و يفوالد قلم که است يکار مانندمنبت

 .اوردیب وجود به مقعر و برجسته

 .دینما ریتصو را یشکل تا آورد یم در حرکت به تابلو يرو را مو قلم که است ینقاش مثل ای

 کرده کسب گذشته در که ییها تجربه و معلومات از آورد یم در حرکت به را خود کارد که ی،موقع جراح که است واضح

 استفاده آورده دست به تجربه و فراگرفته گذشته در آنچه از مو قلم آوردن در حرکت به هنگام هم نقاش و ردیگیم ،کمک

 .علم کی نه دارند اشتغال فن کی ،به هستند کار مشغول که ی،هنگام ها آن يدو هر اما کند یم

 يجلو)است دیروئیت غده تورم میدانیم که( گواتر غده که است دشوار جهت نیا از) گواتر(غده برداشتن يبرا کردن عمل

 یم عبور جا آن از رگ وسرخ اعصاب مثل بدن یاتیح يها رشته از یبعض که است یمکان جا آن و دیآ یم وجود به گردن

 خطر به ضیمر جان صورت آن در که شود قطع یاتیح يها رشته آن از یکی که شود سبب دیشا جراح غفلت کی و کند

 .شود یم عمرفلج آخر تا بدنش از یقسمت که نیا ای افتد یم

 دندید یم ارانشیدست و کند قطع را عصب ای رگ سهو يرو کند،واز فراموش را يزیچ که نبود یجراح)بروخ زائر( پرفسور اما

 او که دندیند نابغه جراح آن يها دست عیسر حرکت اثر بر و خورد یم تکان سرعت با شهیهم پروفسور،مثل يها دست که

 .کرد قطع هم را)دیروئیپارات( يها غده عصب زن آن گواتر عمل انیپا در

 لحظه نیآخر در نابغه جراح مغز در میگفت که همانطور نبود،بلکه سهو يرو از) بروخ زائر( طرف از ها غده آن عصب قطع

 .است ماریب نفع به آن قطع و شود قطع)دیروئیپارات( يها غده عصب دیبا که آمد وجود به شهیاند نیعمل،ا

 رنگ مانند غده چهار آن رنگ چون و گرفته قرار دیروئیت غده عقب در انسان گردن در و است چهارتا)دیروئیپارات( يها غده

 گفت میخواه بیعنقر و ندیبب را غده چهار آن تواند ینم ی،کس جراحان دهیورز يها چشم جز است چشم اطراف عضالت

 .دارد يریتأث چه ما ياعضا فیوظا ،در است بدن) یباطن يها غده(نیآندوکر يها غده جزو که غده چهار نیا

 زن بعد،آن يها روز در و ابدی بهبود که نیا تا بردند استراحت اتاق به عمل اتاق از را او و بستند را)هلم -یلیل(زخم،بانو

 را نقاهت دوره که نیا تا بماند مارستانیب در گرید روز نیزن،چند آن که گفتند يبهبود از پس معمول طبق و افتی بهبود

 .برود اش خانه به گاه آن و بگذراند

 وارد پرستار زن که بامداد هر و شد یم الغر مرتبا گذراند یم مارستانیب در را نقاهت دوره)هلم-یلیل( که ییروزها در اما

 صورتش مشاهده از شد)هلم-یلیل( اتاق وارد پرستار زن که روز کی و شده الغرتر قبل روز از که دید یم شد یم اتاق
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 دو از که است کوچک گوشت قطعه دو ییگو که بود ختهیآو يگونه،طور صورت،عضالت طرف دو در چون کرد وحشت

 .است ختهیآو یقصاب دکان کی قالب

 دیرس یم نظر به که دادیم نشان برجسته يطور را زن آن رنگ یآب يها آن،چشم عضالت شدن ختهیآو و صورت يالغر

 .دیایب رونیب چشم يها حفره از خواهد یم ها چشم تخم

 و شده بلند او يبرا راهنیپ نیآست دو که کرد یم حس دیپوش یم را خود راهنیپ یوقت زن ب،آنیعج يالغر بر عالوه

  .است شده کوتاه شیها دست

 .انداخت یم وحشت به را نندهیب که شد مسخ يطور بود ها لمیف ستاره و ییایآر نژاد ییبایز نمونه يروز که زن آن افهیق

 کنان ونیش شناخت را بزرگ جراح که زن آن و بردند)هلم یلیل(اتاق به را او)بروخ زائر(ارانیدست وضع آن مشاهده از پس

 به را خود افه،یق آن با تواند ینم گرید رایز برساند هالکت به را او که کند قیتزر او به ونیاتژکس کی که داد قسم را جراح

 .کند یزندگ ها آن نیب و بدهد نشان مردم

 يماریب که داد صیتشخ ایآ دندیپرس او از ماریب اتاق از خروج از بعد و نشد متأثر اما کرد تعجب زن آن مشاهده از)بروخ زائر(

 .است ده قطع زن نیا دیروئیپارات يها غده ترشح که است نیا از یناش يماریب نیا گفت)بروخ زائر( و ستیچ زن آن

 انسان بدن در هورمون نیوا است)پاراتورمون(ای)نیپارات( آن اسم که کنند یم ترشح هورمون کی دیروئیپارات غده چهار

 بدن يها استخوان ساختمان یاصل ماده،مصالح دو نیوا برسد ها استخوان به فسفر و میکلس ي ماده دو که شود یم ،سبب

 و شود یم کاسته آن ضخامت و عرض و طول از و رود یم لیتحل جیتدر به انسان بدن يها نرسد،استخوان اگر و است

 .شود یم بدن عضالت لیتحل برود،سبب لیتحل به استخوان ی،وقت است عضله دارنده نگاه استخوان چون

 و شود یم ساخته ها استخوان مغز در ژهیو به و ها استخوان طرف از ما بدن یاتیح يزهایچ از قسمت کی، گذشته نیا ار

 یکی استخوان مغز و شد نخواهد ساخته برسد بدن به دیبا هم یاتیح يها زیچ رفت،آن لیتحل به ها استخوان که نیا از بعد

 .است انسان بدن یاصل یسازندگ يها کارگاه از

 .است شده کوتاه دستش کرد فکر دید بلند را راهنیپ نیآست)هلم-یلیل(که بار نیاول

 شود ینم کم قامتش طول از و شود ینم کوتاه شیها دست اما شود الغر است ممکن یلیدال ،بهیآدم که دانست یم رایز

 دهیخم پشتشان و فقرات ستون که است جهت نیا از کنند یم جلوه قد کوتاه یجوان ي دوره به نسبت که یسالخوردگان و

 .رساند یم نظر به یجوان ي دوره از تر کوتاه را ،قامتشانیدگیخم شود،و یم
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 و ها دست طول از دیترد بودن شده،بلکه مسخ صورتش تنها نه که شد متوجه زن آن گذشت روزها که نیا از بعد اما

 .شود یم کم شیپاها

 جنون از ینوع شده،دچار کم شیپاها و ها دست طول از که دیفهم یم و دید یم را خود زیانگ وحشت افهیق بخت،که بد زن

 خود یآدم که شکل نیا به دیآ یم وجود به شتریب آن ری،نظ اءیرو حال در یول است کم یلیخ آن رینظ يعاد حال در که شد

 اندام و افهیق جهت از که دارد نیقی ندارد دیترد خود تیموجود در که یحال در و ندیب یم يگرید ي افهیق و کالبد در را

 ،تصور نداشته تیواقع ،و کرده مشاهده دنید خواب حال در که نیا را،مانند خود قیسا اندام و افهیق و است گرید یشخص

 .کند یم

 ترشح که یکس و شود یم واقع مؤثر است مشاعر و حواس مرکز که مغز در)دیروئیپارات(يها غده ترشح قطع جنون نوع نیا

 که فسفر گرید چون ستین يعاد فرد کی مشاعر و عقل يدارا نشود جنون به مبتال ولو شده قطع دشیروئیپارات يها غده

 ندارد ضرورت مغز يها سلول نیتکو يبرا فقط فسفر و رسد ینم ها آن به باشد یم مغز يها سلول يضرور موارد از یکی

 فیظا و بتوانند ها آن که برسد فسفر مغز يها سلول به دیبا است زنده یآدم که یزمان تا ها سلول آن نیتکو از پس بلکه

 به که بدن از نقطه هر به فسفر که است نیا از ،مانع دیروئیپارات يها غده ترشح قطع و برسانند انجام به یدرست به را خود

 .برسد دارد اجیاحت ماده آن

 .رفت نیب از او ياشتها و بخورد توانست ینم هم غذا شهیهنرپ زن

 یشرق نیبرل به شده يبند رهیج يغذا شد گفته که يطور به داشت،اما ادامه يشورو دولت طرف از نیبرل محاصره چه گر

 تنگنا در سوخت جهت از)یتیشار(مارستانیب در فقط و ماندند ینم گرسنه مارستانیب در مارانیب و شهر مردم و دیرس یم

 يها پارك درخت از خود يها خانه کردن گرم يبرا مردم که گذاشتند ینم یغرب نیبرل برعکس یشرق نیبرل در و بودند

 .کنند استفاده یعموم

 استفاده)تیی نیل(اسم به ذغال نوع کی داشت قرار)ها يشورو طرف از(آن يادار حوزه در یشرق نیبرل که یشرق آلمان در

 .کردند یم

 قابل ماده آن انواع از یبعض در و سوزد یم که است یسنگ شود یم دهیفهم هم نامش از که يطور سنگ،همان ذغال

 .کم یبعض در و است ادیز سوختن

 تفاوت به)تیی نیل(و% 60 تا مرغوب نا انواع در و است درصد% 95 تا سوختن قابل ماده سنگ ذغال مرغوب انواع در

 .،دارد است) کربن( که سوختن قابل ماده% 70 تا% 60 ،از آن معادن
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 آن ،از کردند ینم ممانعت یشرق نیبرل به آن دنیرس يبرا هم ها يشورو و بود فراوان) تیی نیل( یشرق آلمان در که نیا با

 .دیرس ینم یشرق نیبرل به یکاف مقدار به سنگ ذغال

 هنوز و کرد یمتالش را یشرق آلمان يها آهن راه از یقسمت یجهان دوم جنگ در انگلستان و کایامر دول بمباران چون

 شدن گرم شاخص یعنی)ترموسات( یتیشار مارستانیب در اصل نیا يرو.ندازندیب راه به را خطوط آن تمام که بودند نتوانسته

 .بود شده گذاشته 19 شماره يرو ها اتاق

 همه از شیب و است سرد اتاق يهوا که کردند یم تیشکا ها آن از یبرخ یول بودند یراض اتاق حرارت از ها ماریب از یبعض

 انسان یعیطب حرارت روز رهیت زن بدن رایز اوست با حق مورد نیا در که دانستند یم پزشکان و کرد یم تیشکا)هلم یلیل(

 کس شود،آن یم کم بدن حرارت که است نیا دیروئیپارات يها غده ترشح قطع عوارض از و نداشت است درجه 37 که را

 دچار بار کی که کس هر و. برد یم رنج یلیخ هوا يسرد از زمستان فصل در ابدی یم کاهش یعلت به بدنش حرارت که

 شده است ها یسرماخوردگ انواع از یبعض تب و ایماالر تب و رقانی مرض تب خصوص به و ها تب از یبعض مقدمه که لرزه

 تب از یبعض مقدمه ،که مذکور لرزش دچار که ییها آن. شود یم رنج سبب ،چگونه بدن حرارت شدن کم که داند یباشد،م

 فصل در وجود،اگر نیا با شود یم کم درجه کی تا مین اندازه به ،فقطیکوتاه مدت ،در بدنشان شوند،حرارت یم است ها

 یم تب که يا لحظه کنند،تا گرم را خود ببرندو نیب از را بدن يپتو،سرد چند با توانند یشوند،نم ارتعاش دچار هم تابستان

 کم میدا طور به یعلت به بدنشان حرارت که یکسان دیفهم توان یم نمونه نیا از و رود یم نیب از پس،ارتعاش آن از و دیآ

 نیب يعاد افراد بدن در ،که دهیچیپ یدستگاه ها آن بدن در رایز برند یم رنج چقدر سرما از زمستان فصل ،در شود یم

 .کند کار یدرست به تواند ی،نم آورد یم وجود به تعادل گرید فصول و زمستان ،در طیمح حرارت و بدن حرارت

 تواند ینم سرما از که گفت یم و کرد یم تیشکا سرما از وجود نیا برد،با یم سر به پتو چند ریز در همواره)هلم یلیل(

 از یکی به متعلق صورت آن که کرد یم د،تصورید یم را صورتش اگر بود دهیند را)هلم یلیل(گذشته در که کس هر. بخوابد

 کنند یم یزندگ یجنوب يکایامر در)آمازون( منطقه قلب در که)واروسیج( به موسوم لیقبا که باشد یم دهیبر يها سر

 .کنند یم خشک

 وسط از و کنند یم خرد را جمجمه استخوان دندیبر را دشمنان از یکی سر که نیا از بعد که است نیا لیقبا آن رسم 

 و سر عضالت گاه آن و آورند یم رونیب عضالت وسط از هم را صورت استخوان و کشند یم رونیب پوست و گوشت

 .کنند یم خشک بسوزد که نیا بدون آتش مقابل را صورت

 شود یم دست کی مشت از تر بزرگ يقدر فقط کرده حفظ را مشخصاتش تمام که صورت و شد،سر خشک که نیا از بعد

 کلبه سقف از که خشک و دهیبر يسرها شماره و کردند یم زانیآو خود کلبه سقف از را آن و شود ینم فاسد گرید و

 .است کلبه صاحب یبرجستگ نشانه و آبرو هیما باشد شده ختهیآو
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 پاها و ها دست شدن وکوتاه او شدن مسخ و لرزش از شیب)هلم یلیل( اندام و افهیق رییتغ سرعت از مارستانیب پزشکان

 در را راتییتغ آن کوتاه یمدت در دیروئیپارات يها غده ترشح قطع که کردند ینم ینیب ششیپ آنان و شدند یم متعجب

 .اوردیب وجود به نفر کی يها استخوان و عضالت

 پرستار يبانو از روز کی و بود کرده دایپ هم را خردسال دختران هیشد،روح یم کوچکتر که نیا موازات به)هلم-یلیل(

 را ماریب درخواست او و اوردیب کنند یم يباز آن با ها دختربچه که یمبل نوع از کوچک مبل دست کی او يبرا که خواست

 سرگرم را بدبخت ماریب که کردند یم فکر چون دادند را مبل آن دیخر دستور ها آن و رساند مارستانیب يایاول اطالع به

  .کاست خواهد اش یروح رنج از يقدر و کرد خواهد

  

  قیتحق يبرا يا کنگره لیتشک

 یبررس يبرا که کرد وادار را پزشکان بود افتاده اتفاق)یتیشار( مارستانیب در که گرید زیانگ شگفت واقعه دو و موضوع نیا

 جراحان و اطباء از يا عده یتیشار مارستانیب پزشکان از ریغ کنگره آن در و بدهند لیتشک یپزشک کنگره کی واقعه سه آن

 راجع یگزارش یتیشار مارستانیب پزشکان طرف از شود آغاز کنگره يها بحث که نیا از قبل.کردند شرکت هم یشرق آلمان

 پوست اهیس کی شکل به يگرید و شد بلند یلیخ قامتش ها آن از یکی که شد داده کنگره به مارستانیب آن ضیمر سه به

 .شود عروسک کی مانند قد طول و اندام جهت از رود یم آن میب که شود یم کوچک سرعت با يطور سوم ماریب و درآمد

 بدنش ياعضا یعنی کند تحمل بود آمده وجود به او در که را بزرگ راتییتغ نتوانسته اول ماریب که شد گفته گزارش در

 نانیاطم بتوان که آن یب هستند زنده سوم و دوم ماریب یول گفت بدرود را یزندگ و نداشت را راتییتغ آن تحمل یی،توانا

 .ندیآ یم شمار به مرده ، یاجتماع و یانسان لحاظ از بمانند زنده که نیا فرض به و ماند خواهند زنده که داشت

 ای مثبت شکل به يماریب عامل مورد سه هر در که گفتند و بود شده ذکر يماریب سه از کی هر ،علت برده نام گزارش در

 ،بلند ماریب قد که شد موجب یباطن غده کی ترشح شی،افزا اول مورد در که تفاوت نیا با است یباطن غدد ،ترشح یمنف

 .شد يگرید شدن کوچک و یکی شدن اهیس موجب یباطن غدد ترشح قطع ، سوم و دوم مورد در و شود

 .کرد یم هیتک اصل دو يرو مارستانیب پزشکان ،گزارش مقدمه نیا از بعد

 ،تنها عوارض نیا ای و آورد خواهد وجود به را آثار نیهم زین گرید افراد در یباطن غدد ترشح قطع ای شیافزا ایآ که نیا اول

 متشابه عوارض ایآ میبدان تا نشده گرانید در یشی،آزما مورد سه نیا از کی چیه به راجع امروز، تا و کرد بروز نفر سه نیا در

 ؟ نه ای دیآ یم وجود به نیریسا ،در
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 و دوم ماریب توان یم یباطن يها غده ترشح قیتزر با ایآ و کرد؟ دیبا چه مارانیب نیا مان در يبرا که بود نیا دوم اصل

 جراحان و پزشکان بر که یصورت در نبردند) بروخ زائر( از یاسم هیکنا به یحت گزارش آن کرد؟در درمان را سوم

 ها غده ،در اشتباه يرو از که است) بروخ زائر(يماریب مورد،مسئول سه هر در که بود شده محقق)یتیشار(مارستانیب

 .است کرده يدستکار

 يها غده در)بروخ زائر( يدستکار که کنند فکر توانستند ینم مارستانیب پزشکان رایز میکن یم هیتک)اشتباه(کلمه يرو

 .اشتباه نه)جنون از یناش تعمد البته(بود عمد يرو از ماریب سه یباطن

 را استاد اشتباه سه که نبودند لیم یب و دندیورز یم حسد بروخ زائر به کردند هیته را گزارش آن که یجراحان و پزشکان البته

 .کنند ذکر گزارش آن در

 و شد یم طرد ادیز احتمال به بلکه گرفت یم قرار خیتوب مورد فقط نه بروخ شد،زائر یم ذکر گزارش در اشتباهات آن اگر

 یبازنشستگ حقوق کی و ردیبگ دست به کارد و شود عمل اتاق وارد یجراح در استقالل بودن دارا با که گذاشتند ینم گرید

 نام)بروخ زائر( ،از گزارش کنندگان هیته که شد نیا از مانع زیچ دو. ببرد سر به اش خانه در عمر انیپا تا که دادند یم او به

 بود استاد آن یفن و یعلم بزرگ مقام اول:کنند یمعرف گرید ماریب دو شدن ناقص و مسخ و اول ماریب مسئول را او و نبرند

 و توجه مورد بروخ زائر دانستند یم که نیا دوم و کردند یم قیتصد را او یفن و یعلم تی،اولو یآلمان جراحان تمام که

 .است وقت حکومت تیحما

 عمل ،دریشرق آلمان ستیکمون حزب اما بود امدهین کار يرو مستقل و یمحل حکومت کی یشرق آلمان در هنوز که میگفت 

 یم قرار تیحما مورد را او و بودند لیقا احترام) بروخ زائر(ي،برا یشرق آلمان تیکمون حزب سران و آمد یم شمار به زمامدار

 .نبود ستیکمون حزب عضو)بروخ زائر( که یصورت در دادند

 از پس یغرب آلمان به او نکردن مهاجرت و تلریه دوره در)يناز حزب(آلمان یمل ستیونالیناس حزب در يو شرکت عدم یول

 که کردند دعوت) بروخ زائر( از ها ينار که داشتند اطالع و بود داده بزرگ وجهه کی ها ستیکمون نزد او به جنگ انیپا

 شده ملحق آلمان به شیاطر که یخیتار در هم تلر،آنیه دوره ،در ها يناز دعوت رد و رفتینپذ او و شود يناز حزب عضو

 کرد یم رد را دعوت آن که یکس و خواست یم شجاعت آمد یم يبشر مافوق زمامدار کی ها يناز نظر در تلریه و بود

 .کند آماده يروز رهیت نوع هر تحمل يبرا را خود دیبا

 .نداشت يفور جهینت بود شده کوچک يگرید و اهیس یکی که ماریب دو لحاظ از یپزشک کنگره يکارها جهینت

 یول نکردند زیتجو ماریب دو آن درمان يبرا یی،دارو شد صادر کنگره طرف از مذاکرات خاتمه از بعد که يا هیاعالم در چون

 و)سورنال- کویکورت( غده ترشح و کرد آغاز جانوران در را عیوس شاتیآزما يسر کید،یبا درمان راه کشف يبرا که گفتند
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 درمان روش اگر و برآمد ها آن درمان صدد در گاه آن و دید را آن آثار که نیا تا کرد قطع ها آن در را)دیروئیپارت( يها غده

 .برد کار به هستند مارستانیب در نکیا که ماریب دو مورد در را شد،آن کشف

 اگر ؟و نه ای دیرس خواهد جهینت به شد خواهد جانوران مورد در که ییها شیآزما کرد ینیب شیپ شد ینم که است واضح

 .برد کار به ماریب دو آن مورد در را آن دیبا چگونه و آمد خواهد دست به جهینت آن موقع چه باشد داشته مثبت جهینت

 **** 

 .شد یم خوانده)مب اشتو( اسم به ردیبگ قرار عمل مورد) بروخ زائر( پرفسور لهیوس به بود کرده خواست در که گرید ماریب

 از ردیبگ قرار عمل مورد) بروخ زائر( لهیوس به خواست یم که خیتار آن در اما بود يساز فلز کارگر کی، یزندگ آغاز در او

 .شد یم محسوب یشرق آلمان سرشناس و یاسیس رجال

 .بود آلمان ستیکمون حزب عضو و ساز فلز کارگر کی) اشتومب( يالدیم 1933 سال در

 آتش را) شتاكیرا( به موسوم آلمان یمل يشورا مجلس ها ي،ناز شد نوشته آلمان یرسم خیتار در که يطور به سال آن در

 جمله از و انداختند زندان به را ها ستیکمون از يا عده و کردند یمعرف قیحر آن عامل را آلمان ستیکمون حزب و زدند

 .افتاد زندان به)اشتومب(

 اعدام به محکوم داشت هم مشاعر اختالل محسوس طور به که)وبهیل( اسم به بود افتاده زندان به که ها ستیکمون از یکی

 تیمحکوم دوره خاتمه از بعد و شدند مدت کوتاه حبس به محکوم ها ستیکون از یبعض و کشتند را گناه یب مرد آن و شد

 .شد ابد حبس به محکوم)اشتومب( یول کردند آزادشان

 خواهد شکست حتم طور به آلمان دندید یم که نیا سبب به آلمان ارتش افسران از يا عده که)يالدیم( 1944 سال در

 به قصد سوء آن در شرکت اتهام به که یکسان ضمن) دینرس جهینت به قصد سوء آن و( کردند قصد سوء تلریه هی،عل خورد

 .بودند زین شده آزاد يها ستیکمون از نفر نیشدند،چند اعدام و افتادند زندان

 . دیگرد یم اعدام گرانید مثل و شد یم ریدستگ يقو احتمال به بود آزاد موقع آن در)اشتومب( اگر

 میتسل يناز آلمان و کرد یخودکش تلریه که نیا از ،پس بعد سال کی و برد یم سر به زندان در زمان آن در مرد آن اما

 آزاد که نیا از ،پس بود برده سر به زندان در تلر،یه حکومت انیپا تا 1933 سال از چون و شد آزاد زندان از) اشتومب(شد،

 زخم به مبتال فتدیب زندان به که نیا از قبل)اشتومب.(کرد جلوه یمل قهرمان کی، یشرق آلمان يها ستیکمون نظر در شد

 .بود عشر یاثن روده
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 مناسب يغذا اما خورد یم دوا عشر یاثن روده زخم درمان ي،برا برد یم سر به زندان در مرد آن که سال زدهیس مدت در

 به کند،و يخوددار غذاها از یبعض خوردن از دیبا هستند معده زخم ای عشر یاثن روده زخم به مبتال که یکسان و نداشت

 ي،غذا او يبرا و نداشت جا آن يغذاها خوردن از رهیغ يا چاره زندان در)اشتومب( و کنند يرویپ خاص میرژ ،از اصطالح

 .پختند ینم یمیرژ

 از بعد اما کند معالجه را خود ها دارو با که دیکوش آورد دست به خود درمان يبرا شتریب لیوسا چون زندان از خروج از بعد

 .ردیبگ قرار یجراح عمل مورد دی،با مداوا يبرا که گفتند او به ،پزشکان داروها با معالجه سال چهار

 در و شود آماده عمل يبرا که نیا تا برد سر به مارستانیب در روز چند او و کردند يبستر)یتیشار( مارستانیب در را)اشتومب(

 او عمل يبرا) بروخ زائر( پرفسور بود خواسته) اشتومب( که همانطور و کردند عمل اتاق وارد را او 1949 هیژوئ ماه دوم روز

  .دیگرد نییتع

  

  دستکش موضوع

 دستکش پرستار يها زن از یکی گاه آن و شست صابون و گرم مهین آب با را دست و رفت ییشو دست طرف به) بروخ زائر(

 زن از را دستکش) بروخ زائر(اما کند دست به که کرد میتقد بزرگ استاد به پنس با را شده یعفون ضد یجراح

 به را دستکش گرید لحظه چند که دیشیاند و کرد يخوددار دستکش گرفتن از او که دید)بروخ زائر( اریدست)دیلفریو(نگرفت

 .کرد خواهد دست

 است ساده لهیوس کی که نیا با یجراح دستکش. شد عمل اتاق ،وارد کند دست به دستکش که نیا بدون نابغه استاد اما

 .است زخم عفونت از يریجلوگ يبرا مؤثر لیوسا از یجراح اعمال ،در

 کروبیم چند باز شستند یم دقت با را دست ،یجراح عمل از شیپ قدر هر کنند دست در ،دستکش جراحان که نیا از قبل 

 زخم و ، کنند آلوده را یجراح زخم محل بود ممکن ها کروبیم آن و ماند یم یباق دست پشت و دست کف و انگشت در

 ماریب مرگ از مانع و برند یم نیب از را چرك) کیوتیب یآنت( يها دارو با کند چرك یجراح زخم کی اگر امروز. کند چرك

 .شوند یم

 آلوده یجراح موضع زخم که نیا از بعد و نداشت رواج امروز مانند سال آن در ای و نبود کیوتیب یآنت يها دارو گذشته در اما 

 .شود ماریب مرگ به منجر که داشت احتمال کرد یم چرك و شد یم

 .برد نیب از یکل به را زخم عفونت خطر باشد یم یجراح واجبات از جا همه در امرزو که دستکش کردن دست در ابتکار
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 عمل که نیا از بعد لحظه چند کنند دقت یجراح دستکش جفت کی کردن یعفون ضد يبرا قدر هر که دانست دیبا را نیا

 .شود یم ماریب خود زخم از یناش يها کروبیم به آلوده دستکش شد شروع یجراح

 یعنی ماریب بدن اندازه به و مساعد طیمح حرارت اگر( درنگ، یب و نندینش یم دستکش يرو که ماریب بدن يها کروبیم اما

 ار و شناسد یم ار ها کروبیم آن ماریب بدن) يباد یآنت( که نیا يبرا ندارند خطر ماریب يشوند،برا یم ریتکث)باشد درجه 37

 .است آگاه ها آن کردن نابود روش

 لیوسا از قسمت کی شود یم خوانده)کور یآنت(يفرانسو اصطالح از اقتباس ،بایالملل نیب یپزشک زبان در که) يباد یآنت(

 سازمان مؤثر قسمت جز هم ها آن که دیسف يها گلبول با را آن دینبا که باشد یم ها کروبیم قبال در ما بدن دفاع رومندین

 .کرد اشتباه هستند ما بدن یتدافع

 بدن درون و شوند یم ور حمله ما بدن درون و شوند یم ور حمله ما بدن به که را متداول يها کروبیم تمام) يباد یآنت(

 ریغافلگ ناشناس کروبیم کی قبال در فقط و ببرد نیب از دیبا چگونه را ها آن از کی هر که داند یم و شناسد یم هستند ما

 وجود به مخصوص) يباد یآنت( کروبیم آن با مبارزه يبرا و کشد ینم طول لحظه کی از شیب يریغافلگ آن اما شود یم

 هر با مبازره يبرا انسان بدن و ستین نوع کی به منحصر)يباد یآنت( ما بدن در که دانست دیبا هم را نیا و دیآ یم

 .آورد یم وجود به خصوص به يباد یآنت( کی کروبیم

 و. فرستد یم) يباد یآنت( جنگ به است) ژن یآنت( به موسوم که را خود سالح شد ما بدن وارد که نیا از بعد هم کروبیم

 انسان شود فاتح) ژن یآنت( یعنی کروبیم سالح اگر و است آن به وابسته انسان اتیح که است یدو،جنگ نیا نیب جنگ

 .مرد خواهد

 .ندیآ یم)  يباد یآنت( کمک د،بهیسف يها گلبول جمله از ما بدن دفاع گرید عوامل) يباد یآنت( و کروبیم نیب جنگ در

 علم نیهمچن و یشناس ستیز و اعضا فیوظا علوم عیوس يها مبحث از یکی) ژن یآنت( و) يباد یآنت( نیب جنگ یچگونگ

 ستیز علم دو رهروان و شد مفصل بحث آن وارد جا نیا در توان ینم و است) یکروبیم یشناس ستیز علم( يولوژیکروبیم

 فارغ مدرك نیتر برجسته و کردند یط علوم نیا در را یدانشگاه مراحل تمام که نیا از بعد يولوژیکروبیم و یشناس

 هنوز و کنند قیتحق) ژن یآنت( و) يباد یآنت( تیماه به راجع دیبا آوردند،تازه دست به علم دو نیا در را یلیالتحص

 مجال که یمردم اطالع به و سدیبنو ها کروبیم با را انسان بدن و يباد یآنت یمیدا جنگ شرح که نشده دایپ يدانشمند

 هومر فیتصن) ادیلیا( حماسه شرح شود نوشته یشگیهم جنگ نیا شرح اگر و برساند ندارند را یعلم يها کتاب خواندن

 .داد خواهد قرار الشعاع تحت را یونانی شاعر



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 36 

 يها کروبیم ردیگ یم قرار جراح يها دستکش يرو که ییها کروبیم چون که میکن یم اکتفا نیهم به که است نیا

 خطر ماریب يبرا برد نیب از را آنها دیبا چگونه که داندیم و شناسد یم را ها کروبیم آن بدنش)  يباد یآنت( و است ماریب

 .ندارد

 دست به را یجراح کارد کند دست در دستکش که نیا بودن) بروخ زائر( دید که نیا از بعد عمل اتاق در)دیلفریو( دکتر

 د؟یکن یم عمل دستکش بدون ایآ محترم استاد گفت گرفت

 د؟یکن ینه و امر من به شما که شده مقرر موقع چه از:گفت و انداخت او به تند ينظر)بروخ زائر(

 .نگفت يزیچ گرید و انداخت نییپا را ،سر اریدست

 دوم و ستین لیدل بدون البد دستکش کردن دست از استاد يخوددار گفت خود به که نیا اول داشت علت دو يو سکوت

 .دانست یم) بروخ زائر(ونیمد را خود که نیا

 حزب عضو گذشته در که او چون يمرد به که نداشت امکان آلمان روز آن یاسیس طیمح در نبود بروخ زائر تیحما اگر

 .باشد داشته یخصوص درمانگاه و کند کار مارستانیب در که بدهند اجازه بود يناز

 راه از را زخم آن که نتوانست بودن زندان میمق ها سال سبب به که بود عشر یاثن روده زخم)اشتومب(يماریب که میگفت

 .کند درمان ییغذا زیپره

 شود یم مختوم بزرگ روده به و شود یم شروع معده از که است انسان يها روده اول عشر،قسمت یاثن روده که میدان یم

 آن و دارندیبرم شده ریناپذ عالج دوا لهیوس به که را روده از قسمت آن که است نیا عشر یاثن روده در کردن عمل طرز و

 .دوزند یم هم به را روده قسمت دو گاه

 مشاهده استاد اریدست دو و دندید را روده ،زخم بودند عمل اتاق در ك یکسان شد آشکار یجراح عمل منطقه که نیا از پس 

 عشر یاثن روده تمام کارد عیسر ضربه دو با بردارد را آن و کند قطع را زخم موضع فقط که نیا يجا به بروخ زائر که کردند

 .نماند یباق يزیچ)گرفته قرار دو آن نیب عشر یاثن روده که( کیبار روده و معده نیب که يطور به کرد قطع را

 يبرا است سالم که عشر یاثن روده هیبق که کند عمل يطور دیبا جراح و نبود يضرور بشر یاثن روده تمام بردن نیب از

 .باشد نداشته يا دهیفا غذا هضم لحاظ از که ستین گوارش دستگاه از قسمت چیه چون بماند ماریب

 یم برداشته که را یقسمت کار ،جبران روده آن يها قسمت ریسا چون ندارد يضرر ماریب يبرا روده کی از جزء کی قطع

 . کنند یم شود
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 وجود به اشکال ماریب يبرا ، است کم آن طول که باشد عشر یاثن روده ولو شود برداشته روده کی يها قسمت تمام اگر اما

 اگر چون شود ینم برداشته)است عشر یاثن روده از بعد که( کیبار روده تمام هرگز که موضوع نیا يرو دیتأک با دیآ یم

 و بماند زنده تواند ینم جهینت در و ستی،ن است هیتجز قابل آنچه بدل و غذا گوارش به قادر ماریب ، بردارند را روده آن تمام

 .ردیم یم

 .کند متصل کوچک بروده را معده دی،با انداخت دور و دیبر را عشر یاثن روده تمام نابغه جراح که نیا از پس

 يا رابطه و یراه ماریب شکم در که يطور ،به کرد مسدود را کوچک روده و معده مقطع عوض در و نکرد هم را کار آن اما

 .نداشت وجود روده و معده نیب

 کوچک روده و معده مقطع یوقت که فهمد یم بشد داشته گوارش دستگاه فیوظا از اطالع نیکوچکتر که آن یب یآدم

 ندارد ی،راه گذراند را گوارش هیاول ،مراحل معده در که نیا از بعد ،غذا نداشت وجود روده و معده نیب يا رابطه شد،و مسدود

 کند یم تیتقو و هیتغذ را یآدم و شود یم بدن ،جذب روده به ورود از بعد فقط غذا که میدان یم و شود روده وارد که نیا تا

. 

 نشود روده وارد و نشود خارج محفظه آن از اگر گذارند معده در را گوارش هیاول مراحل که نیا از پس غذا گذشته نیا از

 آن از یکی، خون یعموم عفونت یعنی) یسم یت سپ( گاه آن و معده در غذا شدن فاسد که دیآ یم وجود به میوخ عوارض

 .شود یم مرگ موجب و است ها

 گرید که يطور به کرد مسدود را کیبار روده و معده او که دندید خود چشم به که نیا با) بروخ زائر( پرفسور اریدست دو اما

 کی از یناش را عمل آن که داشتند اعتماد استاد مهارت و دانش و علم به قدر آن نداشت وجود رابطه ماریب وروده معده نیب

 يرو) بروخ زائر( لهیوس به که فاجعه سه واقع در و واقعه سه از بعد که کند یم رتیح انسان و.  دانستند یم بزرگ مصلحت

 یناراحت و رنج از پر مرگ او کار جهینت و است شده مشاعر اختالل دچار نابغه جراح که نشدند ،متوجه نفر دو آن چگونه داد

  .بود خواهد)اشتومب( ماریب

  

  نخاع مالش با ماریب دو درمان

 عوارض از یبعض توان یم که بود گفته افتاد اتفاق قبل صفحات در که مذکور عیوقا که یخیتار از قبل يچند)بروخ زائر(

 را خود حافظه نخاع عیضا بدون که را یکسان حافظه توان یم که بود گفته جمله از کرد رفع نخاع)مالش( ماساژ با را یروان

 نیب از گرید علت ای تصادم اثر بر نخاع از یقسمت که بود نیا نخاع عهیضا از)بروخ زائر( مقصود و دیبرگردان اند داده دست از

 ).دیگو یم بدرود را یزندگ مجروح، قاعده حسب بر صورت نیا در که( باشد رفته
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 قیتحق او از و داده دست از را اش حافظه گفت و کرد مراجعه مارستانیب به بود یصنعت متخصص کارگر کی که يمرد

 سوابق که گفت قدر نیهم و دیبگو را خود یفراموش علت نتوانست مرد آن یول شده یفراموش دچار علت چه به که کردند

 .است برده ادی از یکل به را خود

 کنم ینم فراموش من گفت نداشت انینس که او برادر و بود همراه برادرش با مارستانیب به مراجعه هنگام کار فراموش مرد

 .دیبرگردان یجراح عمل با اند شده یفراموش دچار که را یکسان حافظه توان یم که گفت)بروخ زائر( پرفسور که

 فراموش کارگر سیرئ که گذشت یم یزمان از ساعت چهار و ستیب کیکرد،نزد مراجعه مارستانیب به کار فراموش مرد یوقت

 کرده تقاضا استاد از شناخت یم را)بروخ زائر( که يا واسطه لهیوس به داشت قرار یصنعت مؤسسات از یکی رأس در که کار

 یم کار آن در که يا مؤسسه و او خود ياو،برا یروان يماریب است قیال یصنعت کارگر کی کار فراموش کارگر چون که بود

 .کند معالجه را او يپرور نوع از تیتبع به استاد ، است عهیضا کی کند

 يماریب اگر که گفت خود اریدست)دیلفریو( دکتر به داشت يپرور نوع عاطفه چون اما ردیبپذ هیتوص که نبود يمرد)بروخ زائر(

 .بدهند اطالع او به کرد مراجعه مرستانیب به داده دست از را حافظه که

 و رندیبپذ مارستانیب در نخاع عمل يبرا را مرد نیا: گفت استاد رساندو)بروخ زائر( اطالع به را ماریب مراجعه)دیلفریو( دکتر

 .دیبرسان انجام به را عمل مقدمات

 .برگرداند را او حافظه بتوان نخاع در عمل با که است ممکن ایآ و داده دست از را خود حافظه مرد نیا): دیلفریو(دکتر

 .گردانم یم بر را او حافظه نخاع) مالش( ماساژ با من که کرد اظهار)بروخ زائر(

 داشت را يعاد حال)بروخ زائر( چون یول برگرداند را ،حافظه نخاع ماساژ لهیوس به بتوان که نبود معتقد)دیلفریو( دکتر

 .ستین يادوار جنون دچار استاد که دیفهم یم ارشیدست

 هنگام به که داشت میتصم و کنند آماده مغز در یجراح عمل کی يبرا مارستانیب در را ماریب که داد دستور که بود نیا

 .بدارد باز عمل ادامه از را او کند یم خطا مرد آن کرد احساس که نیهم و باشد) بروخ زائر( مواظب دقت با عمل

 و شد نوشته قبل صفحات در که ییکارها رساندن انجام به از بعد) بروخ زائر( و کردند عمل تاالر وراد را مارین،بیمع روز در

 مغز کرد تا جمجمه يرو و جدا سر کاسه از را جمجمه استخوان که نیا از پس و شد عمل اتاق وارد است دیزا تکرارش

 .شد آشکار بود یگل به لیمتما دیسف رنگ به که ماریب

 ماساژ و ورزش) گذاشت نخاع مختلف يقسمتها يرو را عضله عنوان بتوان اگر(را مغز عضالت اگر بود گفته)بروخ زائر(

 .شوند یم تیتقو و رود یم نیب از ها آن رخوت ، بدهند
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 یمیش ي طهیح از خارج در مغز يها سلول تیتقو که کردند یم فکر داشتند حضور عمل اتاق در که گرید کسان و او

 یم که هستند ها آن و است کاوان روان و شناسان روان کند،کار یم مغز در داروها که ياثر حدود از خارج در یعنی،یتراپ

 کی به مبدل را وسیمأ و نیبدب زن ای مرد کی و برگردانند را حافظه و کنند ریتأث مغز يها سلول در يکاو روان با توانند

 .کنند دواریام و نیب کین فرد

 انگشت دو با شتریب) بروخ زائر( که قدر هر و بود یگل به لید،متمایسف ماریب مغز رنگ که میگفت و کرد ماساژ به شروع استاد

 .شد یم تر ی،گل مغز رنگ داد یم ماساژ را حافظه مخصوص ،موضع

 نانیاطم حصول يبرا ببرد یپ ماریب نبض و قلب وضع به توانست یم خود انگشت دو ری،ز مغز ازحرکت که بروخ زائر

 است؟ چقدر قلب ضربان شماره:دیپرس

 .برسانند ژنیاکس ماریب به که داد دستور) بروخ زائر( و 12 و 15 دادند جواب و دیپرس را خون فشار زانیم و 85:گفتند او به

 ایآ ندیبب که گرفت یم نظر ریز را اش افهیق یگاه و داشت ینم بر جراح يها انگشت از چشم يا لحظه) بروخ زائر( اریدست

 نه؟ ای ندیب یم یپرت حواس از ياثر مرد آن چهره در

 به نواخت کی حرکات با و شتاب نه شیتشو نه شد یم دبده حواس یپرت اثر نه اش چهره در و بود يعاد جراح افهیق اما

 دو ریز که مکان آن ،در مغز رنگ شد یم افزوده ماساژ طول بر که قدر هر و داد یم ماساژ را ماریب ،مغز انگشت دو لهیوس

 .درآمد ییخرما رنگ به سپس و رهیت قرمز گاه آن و قرمز رنگ به و شد یم تر رنگ بود،پر جراح انگشت

 .بزند حرف نکرد جرأت اما ببندد را زخم و بردارد ماساژ از دست بخواهد استاد از آمد بر صدد در)دیلفریو(بار چند

 با که یدستکش با خواهد ینم که دارد دقت قدر آن بود ومعلوم کرد عوض را یجراح يها دستکش سوم بار يبرا جراح

 .بدهد ادامه ماساژ به شده آلوده)نشسته زخم يرو که( اتاق يها کروبیم

 افهیق در را شدن ناراحت استاد،آثار که يطور به شدند مضطرب و ناراحت ماساژ مدت طول از بودند عمل اتاق در که یکسان

 ،من میکن دیتجد را ماساژ و میبشکاف را سر گرید روز م،چندیبست را زخم که نیا از بعد میتوانست یم ما اگر:گفت و دید ها آن

 کار از امروز نیهم دیبا و میکن باز را مرد نیا ،جمجمه گرید روز چند میتوان ینم یول میبده ادامه را ماساژ که نداشتم اصرا

 .میببند یکل به را زخم و میریبگ جهینت خود

 جواب او به نه،و ای کشد یم نفس یراحت به ایآ که بداند خواست و دیپرس ماریب نبض و قلب ضربان از) بروخ زائر(گرید بار دو

 .است ي،عاد ماریب تنفس که دادند
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 رنگ آن به زنده انسان کی نخاع يها سلول که کرد ینم تصور)دیلفریو( و بود شده اهیس باینخاع،تقر ماساژ،رنگ منطقه در

 .دیدرآ

 سه ،مدت استاد که شد متوجه و انداخت خود یمچ ساعت به ینگاه)دیلفریو( و برداشت ماساژ از دست)بروخ زائر(عاقبت

 .است ماساژبوده مشغول وقفه بدون ساعت

 و گذاشتند یوام خود ارانیدست به را زخم بستن یجراح عمل خاتمه از پس که بود نیا بزرگ جراحان رسم درگذشته میگفت

 تا که را جمجمه استخوان و بست را زخم) بروخ زائر( ،خود گذشته يروزها ،مثل روز آن در اما رفتند یم رونیب عمل اتاق از

 ردیبگ قرار بود شده جدا مکان آن از که ییجا ،در استخوان که کرد دقت و گذاشت نخاع يرو و دیبرگردان ،آهسته بود کرده

 میقد پزشکان رسم به را داروها آن اروپا جراحان هم هنوز و شود داده قرار زخم موضع يرو دیبا که را ییداروها گاه آن و

 یم استراحت اتاق به عمل اتاق از را ماریب که یهنگام و بست را سر و گذاشت زخم يخوانند،رو یم مرهم یعنی) اونگنه(

 .شود یم حافظه يدارا گرید روز ،سه مرد نیا گفت)ببروخ زائر(بردند،

 دکتر که يطور به بود تیموفق ،با او اعمال تمام و شد گرید عمل چند دار عهده)بروخ زائر( مارستانیب آن در روز سه آن در

 .است بوده زودگذر و یناگهان عارضه کی، نابغه جراح حواس یپرت عارضه که شد لیقا ارشیدست)دیلفریو(

 .افتیباز را خود مرد،حافظه داد،آن دست از را حافظه که يمرد مغز در یجراح عمل از بعد سوم روز

 .ردیپذ درمان مرد آن یفراموش و شود واقع مؤثر)بروخ زائر(ماساژ عمل که کرد ینم باور)دیلفریو(دکتر روز آن تا

 خطر بدعت آن اگر که دیشیاند یم و کرد یم جلوه یرمنطقیغ بدعت کی) دیلفریو( نظر در)بروخ زائر(درمان روش چون

 .است دهیفا بدون يبار باشد نداشته

 به راجع) دیلفریو( سؤاالت به آورد خاطر به را شیها گذشته و افتیباز را خود حافظه ماریب که نیا از پس سوم روز در اما

 يکارها با تواند یم و است نبوغ يدارا) بروخ زائر(هنوز که کرد قیتصد باطن جراح،در داد،آن درست يها جواب اش گذشته

 .کند نیتحس به وادار را جراحان و پزشکان ،جامعه یجراح در خود زیانگ رتیح

 بودند داشته حضور عمل دراتاق لمبردارانیف يروز که بود کرده موافقت) بروخ زائر( گذشت ذکرش که یعیوقا از قبل یمدت

 .بردارند لمیف او یجراح اعمال از و

 حضور عمل اتاق در لمبردارانیف که ندانست صالح ارشیدست شد آشکار مرد آن در حواس یپرت میعال که نیا از پس اما

 .باشند داشته
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 که داد اطالع برداران لمیف به و کرد خاطر آسوده را)دیلفریو(دکتر بود، يعاد) بروخ زائر( یجراح اعمال روز،که سه آن یول 

 .باشند حاضر مارستانیب در)بروخ زائر( عمل کی از يبردار لمیف يبرا چهارم روز

 یم هم را نیا و کند مداوا و بدهد قرار عمل مورد بود)يپلژ یهم( عارضه به مبتال که را یزن دیبا)بروخ زائر(روز، آن در

 .کند درمان یجراح عمل با را)يپلژ یهم( عارضه که امدیبرن درصدد کس چیه)بروخ زائر( از قبل که مییگو

 .کند یم ،بروز مغز از یمین يها سلول رخوت و یتنبل اثر بر که است بدن از یمین فلج)يپلژ یهم( عارضه

 و دست ستین قادر ماریب و شود یم مفلوج بدن چپ ،نصف باشد شده رخوت دچار و تنبل مغز راست مهین يها سلول اگر

 فلج،از زانیم و گرددیم مفلوج بدن راست مهی،ن باشد شده ،تنبل مغز چپ مهین يها سلول اگر و بدهد تکان را چپ يپا

 .مغز يها سلول رخوت و یتنبل زانیم به است ،بسته شدت ای ضعف لحاظ

 یمین در)ونیلز( کی بروز آن و دیآ یم وجود به هم گرید علت از مغز از یمین يها سلول یتنبل از ریغ)يپلژ یهم( عارضه

 ملل و گرفته قرار قبول مورد شکل نیهم به ها زبان تمام در که است یالملل نیب یپزشک اصطالح) ونیلز(و است مغز از

 .کنند یم تلفظ)ژنیل(خودشان لهجه با منتها رفتندیپذ شکل نیهم به را آن زین زبان یسیانگل

 يدارا یآماس يها زخم مثل و ندارد يزیر رگ،خون شدن پاره ای یدگیبر از یناش يها زخم مانند که است یزخم ونیلز

 ناراحت و کند یم سوزش ای خارش دیتول و دهد یم رییتغ را عضله از یقسمت کند،رنگ بروز که جا هر در یول ستین ورم

 .است کننده

 نباشد سرطان کی مقدمه که نیا بر مشروط پشت سطح ای شکم سطح و پا و دست مثل بدن یاصل ریغ اعضا در)ونیلز(بروز

 .ستین میوخ عاقبت يدارا ،اما کند یم ناراحت را انسان چه گر و است خطر بدون

 است کنند،ممکن يانگار سهل اش معالجه در اگر بروزکند هیکل و هیر و کبد و قلب مغزو مثل بدن یاصل ياعضا در اگر اما

 .شود یمنته میوخ عاقبت به

 سکته با را عارضه نیا دینبا که کند مفلوج را بدن از یمین است ممکن برود جلو و کند بروز مغز از يا مهین در)ونیلز( اگر

 یم بدن تمام ای بدن از یمین فلج سبب یگاه هم آن که( يزیر خون و مغز در رگ کی شدن پاره از ی،ناش يمغز

 .کرد اشتباه)شود

 از یناش اگر اما کنم معالجه را او میتوان ینم باشد مغز از) ونیلز( از یناش زن آن)يپلژ یهم( عارضه بود،اگر گفته)بروخ زائر(

 .کرد خواهم اش معالجه باشد مغز يها سلول یتنبل
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 از پس و شد یزندان یمدت تلریه زمان در و بود ستیکمون حزب عضو میگفت که معدن کارگر اشتومپ اوقات نیدرهم

 خون یعموم عفونت گرید عبارت به ای یسم یت سپ علت به درآمد یاسیس قهرمان کی صورت به يناز آلمان شکست

 روده تمام عشر یاثن زخم آوردن رونیب يجا به که بود) بروخ زائر( پرفسور مورد یب عمل علت به او مرگ که میدانیم مردو

 دستگاه یتحتان و یفوقان قسمت نیب که يطور به بست را آن ته و سر و انداخت دور به و کرد خارج شکم از را مرد آن

 حالش روز به روز بداند را علت یکس که آن بدون جهینت در.کند دفع خورد یم چه آن تا نداشت وجود يا رابطه او گوارش

 .نکرد توجه آن به یکس و شد یتلق يعاد او مرگ اما.مرد خون یعموم عفونت علت به هم آخر در و شد بدتر

**** 

 یکسان و استاد کار به راجع و نزنند حرف اتاق آن در که شد دیتأک ها آن به شوند عمل اتاق وارد برداران لمیف که نیا از قبل

 یکس جان و خواهدشد پرت همکارانش و استاد حواس بزنند حرف اگر که بدانند و نخواهند حیتوض کنند یم کار يو با که

 .خواهندشد بروخ زائر خشم دچار گذشته آن از و خواهدافتاد خطر به است عمل معرض در که

 به و خورد ینم تکان راستش يپا و راست دست و داشت بدن،فلج راست طرف از بود) يپلژ یهم(عارضه به مبتال کهیزن

 .کرد ظاهر را زن آن نخاع چپ روز،طرف آن در بروخ زائر جهت نیهم

 آن در که نیا جز کرد اعمال بود داده دست از را حافظه که يمرد مورد در آن از قبل روز چهار که بود استاد،همان طرزعمل

 .شد ماساژ ،منطقه نخاع چپ قسمت زن،تمام آن مغز در و داد یم ماساژ را حافظه مرکز روز،فقط

 تمام انگشت پنج با روز آن در اما دیمال یم را سنگ ذغال معدن کارگر حافظه ،مرکز انگشت دو با بزرگ جراح شیپ روز چند

 .داد یم مالش را نخاع چپ قسمت

 ،نخاع متیمال با که قبل روز چند خالف ،بر مرد آن که شد متوجه داشت ینم بر)بروخ زائر( دست از چشم که)دیلفریو( دکتر

 .آورد یم وارد فشار زن آن نخاع بر روز آن ،در دیمال یم را سنگ ذغال معدن کارگر

 .است محرك اعصاب انداختن کار به ياستاد،برا طرف فشار،از جادیا که شد ،متوجه)بروخ زائر( اریدست

 آورد یم در حرکت به را بدن ياعضا که محرك اعصاب یکی است مغز دو هر مرکز که دارد وجود عصب نوع ما،دو بدن در

 ای)يپلژ یهم(از یناش يها درفلج و کند یم میتفه ما به را احساسات ریسا و گانه پنج حواس که حساس اعصاب يگرید و

 .دهد یم ادامه کار به حساس اعصاب و افتد یکارم از محرك اعصاب يمغز سکته

 اعصاب نه بود افتاده کار از مرد آن محرك اعصاب نه داد یم ماساژ را معدن کارگر نخاع) بروخ زائر( که قبل روز چند 

 .بودند شده رخوت دچار حافظه مرکز يها سلول فقط و حساسش
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 ماریب زن نخاع بر)بروخ زائر(جهت نیهم به و بود انداخته کار از بدن از یمین در را زن آن محرك اعصاب) يپلژ یهم(اما

 .وادارد کار به را اعصاب آن که آورد یم وارد ،فشار

 .است چگونه بدن در اعصاب وضع که دانست یم و شناخت یم یخوب به را انسان بدن و بود خود،جراح)دیلفریو(

 یتخصص يها رشته وارد جراح و پزشک که نیا از بعد یول است متشابه جراحان و پزشکان التی،تحص ییدانشجو دوره در

 در که انسان بدن ياعضا قیدق ییشناسا یعنی)یآناتوم(مورد در شدند،جراحان جدا هم از شغل لحاظ از آن از بعد و شدند

 انسان بدن اتییجز روز،با ،هر جراح که است نیا لشیدل و شوند یم وارد پزشکان از شیب است حیتشر به موسوم ما زبان

 .دارد کار و سر

 داخل در که حرام مغز عصب،از جفت کی و یس که دانست یم شناخت یم یخوب به را انسان بدن و بود جراح که)دیلفریو(

 ي شاخه آن از است،و انسان بدن اعصاب از یاصل ي شاخه کی ها آن از کی هر که شود یم منشعب است فقرات ستون

 که دیپرس یم خود از و است وحساس محرك عصب،اعصاب جفت کیو یس آن و شود یم منشعب گرید يها شاخه یاصل

 او حرام مغز به که زن آن محرك اعصاب در تواند یم)بروخ زائر(طرف ،از ماریب زن مغز چپ ي مکرهین دادن مالش ایآ

 کس چی،ه خیتار آن تا که بود نیا بکند خود از را سؤال آن که داشت یم وا را دیلفریو چه آن شود؟ واقع مؤثر دارد اتصال

 یجهان جنگ از بعد که هم يشورو پزشکان و کند درمان مغز دادن مالش با را) يپلژ یهم(ماریب که بود امدهیبرن صدد در

 با را يمغز سکته و) يپلژ یهم(ماریب گرفتند شیپ ها يماریب از یبعض درمان يبرا را سابقه بدون و يابتکار روش چند دوم

 با و بردند یم کار به را)یتراپ یمیش( روش) يپلژ یهم( و يمغز سکته به انیمبتال درمان يبرا و نکردند معالجه روش آن

 درمورد و کردند یم شدند،معالجه یم مفلوج بدن از یمین از که را يمغز سکته به انیدرمان،مبتال یمدت دارو،و زیتجو

 توانسته يشورو پزشکان که نشد دهیشن روز آن مغز،تا ي مکرهین دو هر در يزیر خون از یناش ، بدن تمام فلج به انیمبتال

 .کند استفاده خود يپا و دست سالم،از افراد مانند بتواند او که کنند معالجه يطور را ها آن از یکی باشند

 .کرد ینم توجه داشتد حضور اتاق در که یکسان به که بود خود کار مشغول ي،طور معمول طبق)بروخ زائر(

 مواظب که یشخص و یهوش یب يمتصد مثل کرد یم صادر دستور ها آن يبرا کار موقع در که را خود همکاران فقط او 

 را ارانشیدست یحت و دیدیم بدهد او به را یجراح لیوسا دیبا که یزن و بود او خون فشار زانیم و ماریب تنفس و نبض و قلب

 .دارند یم بر لمیف او، خود عمل،و منطقه مار،ویب از و دارند حضور اتاق در لمبرداریف چند که نبود متوجه و کرد ینم نگاه

 شیپ)دیلفریو( دکتر یول گشودند ینم سخن به لب هم ها آن و کنند صحبت دینبا که بود گفته برداران لمیف به)دیلفریو(

 .کرد سرفه ها آن از یکی اتفاقا و کند عطسه ای سرفه برداران لمیف از یکی است ممکن که کرد ینم ینیب

 هستند؟ که ها نیا: دیپرس و انداخت برداران لمیف به ینگاه و برداشت ماریب مغز از را سر)بروخ زائر(
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 لمیف شما عمل از و ندیایب که دیکرد موافقت شما خود و اند آمده شما عمل از يبردار لمیف يبرا ها نیا: گفت دیلفریو

 .بردارند

 .بشوند ما کار مزاحم و ندیایب نجایا به يا عده که گفتم موقع چه من کرد اظهار خشم با)بروخ زائر(

 نیا که دیا کرده فراموش شما و ندیایب جا نیا به که میکرد ینم دعوت انیآقا از ما شما دستور بدون: داد جواب دیلفریو

 .دیکرد صادر را دستور

 عدم حال با ها آن و شوند خارج اتاق از که کرد اشاره برداران لمیف به) دیلفریو( و دیکن اخراج را ها نیا زد ادیفر بروخ زائر

 اتاق از بردار لمیف نیآخر که یهنگام و شدند خارج اتاق از داند ینم را ها آن زحمت قدر) بروخ زائر( چرا که تأثر و تیرضا

 است تماشاخانه جا نیا مگر گفت و نمود پرتاب او يسو به و کرد بلند را یجراح فیکث ادوات ظرف) بروخ زائر(شد یم خارج

 .دیا آمده يبردار لمیف يبرا شما که

 .شد خارج اتاق از بزند یحرف که آن یب یول شد آلوده مرد آن يوسراپا

 داد ادامه ماریب مغز مالش به گرید بار وقت آن و بازداشت ماساژ از را او لحظه نیبرداران،چند لمیف يسو به)بروخ زائر(توجه

 .گذرد یم زمان که کند احساس که آن یب

 نخاع مالش اما بدهد قرار عمل مورد بود معده در یسرطان زخم کی دچار که هم را يگرید ماریب دیبا)بروخ زائر(روز، آن در

 مارستانیب از)روخ زائر( و نماند یباق دوم عمل يبرا یوقت گریمغز،د بستن و کار خاتمه از پس که شد یطوالن قدر آن

 .رفت اش خانه به بودند داده اختصاص او به که یدولت لیاتومب با و کرد مراجعت

 با)بروخ زائر(یول کردند یم یزندگ یسخت به یشرق نیبرل و یشرق آلمان مردم دوم یجهان جنگ از بعد اول يها سال در

 و کتب آزادانه که بود يمعدود افراد از یشرق نیبرل در و داشت سکونت بودند داده او به که ییالیو در و برد یم سر به رفاه

 حقوق)بروخ زائر( انداره به یکس یشرق نیبرل در و کرد یم افتیدر را کایآمر و اروپا يها کشور و یغرب آلمان یعلم مجالت

 .پرداختند یم حقوق بابت او به یشرق آلمان مارك هزار یماه رایز گرفت ینم

 به را آن و ندانست بروخ زائر یپرت حواس از را یجراح فیکث ادوات ظرف کردن پرت دیلفریو دکتر روز آن در حال هر به

 .شود نیخشمگ عمل اتاق در برداران لمیف حضور از که داد حق نابغه جراح به باطن در و گذاشت او خشم حساب

 که یکسان و نباشند مخصوص هیروح يدارا اند بوده یجراح عمرمشغول کی که باسابقه جراحان افتدکه یم اتفاق ندرت به

 و کارها تکرار از نخست در که است یعادت بلکه ستین نتیط خبث از یناش هیروح آن که دانند یم کنند یم کار ها آن با

 .شود یم فطرت جزو زمان مرور به و دیآ یم وجود به روزانه فیوظا
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 .کنند خارج اش معده از را یسرطان غده کی دیبا که کردند یجراح يبرا عمل،آماده اتاق در را يبعد،مرد روز

 شد،احتمال خارج ماریب معده از یسرطان غده که نیا از پس دانستند یم مارستانیب پزشکان و بود رفته شیپ مرد آن يماریب

 ویمیش(لهیوس به که داشتند يدواریام اما دارد وجود ماریب بدن از قسمت کی سرطان،در گر،ازید يا غده آمدن وجود به

 به ها سال را آن آمدن وجود به ای شوند دیجد یسرطان يها غده آمدن وجود به از ها،مانع دارو بردن کار به یعنی)یتراب

 .ندازندیب ریتأخ

 .شود یم خون وارد یسرطان سلول نیاول موقع چه در دانست ینم یپزشک علم هنوز موقع آن در

 و شود یم خون وارد یسرطان سلول ها ونیلیم ساعت هر ،در رفت شیپ سرطان مرض که نیا از پس دانست یم را نیا اما

 از تیتبع به یسرطان سلول که ندارد وجود بدن از يا نقطه و برد یم انسان بدن ياعضا تمام به را ها آن خون انیجر

 .باشد مصون سرطان يماریب از که ندارد وجود بدن از يا نقطه جهت نیهم به و نرسد جا آن به خون انیجر

 کنند معدوم را ها آن تمام نتوانند اگر اما برند یم نیب از را یسرطان يها سلول بتوانند که جا آن خون،تا بدن،در دفاع لیوسا

 .کنند یم جا بدن از يا نقطه مانند،در یم یباق که یسرطان يها سلول از قسمت آن

 لنف انیجر بلکه رساند یم بدن ياعضا تمام به را ها آن و شود یم یسرطان يها سلول حامل که ستین خون انیجر تنها

 .برد یم بدن مختلف يها قسمت به را یسرطان يها سلول زین) خلط انیجر)(ف-ن-ي-ل(نفیل ای

 انیجر وارد غده آن از یسرطان دیجد يها سلول گرید کردند خارج معده از را یسرطان ي غده کی یوقت مثال عنوان به

 با معالجه و هستند جا آن در و بودند نفیل ای خون در یسرطان غده قطع از قبل که ییها سلول اما شود ینم لنف ای خون

 آن تا. اورندین وجود به گرید يها غده ای وغده نشوند ریتکث که نیا تا است ها سلول آن کردن نابود يبرا ییایمیش يها دارو

  .ببرند نیب از را سالم يها سلول و کنند هیتغذ بدن سالم يها بافت از ها غده

  

  )بروخ زائر( طرف از آلمان پزشکان نکوهش

 یجراح عمل به اقدام گفت یم و دانست یم یپزشک علم یناتوان از یناش را یجراح بود یجراح نابغه که نیا با) بروخ زائر(

 بر که را یپزشک یعلم قواعد تمام اند نتوانسته که است پزشکان طرف از واقع در و یپزشک علم طرف از عجز به اعتراف

 .کنند کشف کند یم حکومت انسان بدن
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 هینظر که نیا ،بدون بزرگ جراح آن چون بودند رنجور)بروخ زائر(زبان زخم از دوم یجهان جنگ از ،قبل آلمان پزشکان تمام

 شما ینادان یرد،قربانیم یم يماریب کی از که کس هر گفت یم یآلمان پزشکان به چاندیبپ میمال الفاظ لفاف در را خود ي

 در اشخاص مرگ اگر و دیهست شما دیآ یم وجود به یکس بدن در که عالج قابل ریغ) غده(تومور هر مسئول و شود یم

 است محال چون ردیبم درمان قابل ریغ يها غده و يماریب از آن از قبل دینبا کس چیه بود یحتم عمر از دوره کی انیپا

 به لیتما و بطالت و یتنبل اثر ،بر شما یول نباشد بدن يها غده و ها زخم و امراض تمام درمان به ،قادر یپزشک علم که

 .دیببر یپ یپزشک علم قواعد تمام به که دییآ ینم بر صدد در یزندگ لذات از استفاده

 آن دستور شما که غده کی آوردن رونیب و عضو کی قطع چون بدهم را شما ینادان کفاره دیبا هستم جراح من گفت یم او

 .است ماریب کردن مثله چون بلکه ستین درمان دیده یم من به را

 درمان يبرا چرا که بدهد قرار نکوهش مورد را یآلمان پزشکان که کرد ینم اکتفا نیا به و نبود متعظ ریغ واعظ)بروخ زائر(

 يبرا دیجد يها راه کشف ،سرمشق خود و ببرند یپ یطب قواعد به ندیآ یبرنم درصدد عالج رقابلیغ به موسوم امراض

 بزرگ جراح نیهم اما میگفت قبال امراض درمان يبرا را او ابتکارات و شد یم یجراح یعنی خودش رشته در امراض درمان

 مداوا نه کنند یم مثله را ،مردم یجراح دستور صدور با ها آن که گفت یم و خواند یم تنبل و نادان را آلمان پزشکان که

 .کرد مبهوت جنون سرحد تا بودند عمل اتاق در را یکسان همه که شد یعمل مرتکب یشرق نیبرل مارستانیب در بعد روز

 .باشد حواس یپرت از یحاک که نشد دهید يزیچ يو در کند شروع) بروخ زائر( که نیا از ،قبل روز آن در

 جراحان مثل يو چه گر و شست بروس و صابون و گرم مهین آب با را خود يها دست دقت با مارستانیب به ورود از او،بعد

 ینم طول قهیدق پنج از کمتر هرگز مرد آن شستن دست اما شست ینم بروس و صابون با را ها دست قهیدق پانزده میقد

 معده میتوانست یم ما اگر و است کروبهایم دشمن صابون که دانست یم رایز کرد یم افراط صابون بردن کار به در و دیکش

 عمر متوسط حد بلکه میشد ینم ماریب فقط نه مییبشو صابون و آب با را بدن مهم ياعضا ریسا و کبد و ها هیر و امعاء و

 .گذشت یم سال پنجاه صدو از بشر

 به پنس لهیوس به پرستار زن کی که را یجراح دستکش دستها شستن از پس بود دهیپوش را یجراح روپوش که)بروخ زائر(

 زخم با جراح تنفس که شود یم نیا از مانع که را یجراح مخصوص بند دهان پرستار زن وقت آن و دیپوش کرد میتقد او

 .شد عمل اتاق وارد) بروخ زائر( و بست و گذاشت جراح صورت بر کند حاصل تماس

 یسرطان غده دیبا که يمرد یهوش یب از قهیدق چند شد وارد) بروخ زائر( که نیا از بعد و بود خود يجا در کس هر جا آن در

 ضد مواد آن يرو و کردند آشکار را عمل محل) بروخ زائر( ورود از بعد يا لحظه.گذشت یم اورندیب رونیب اش معده از را

 افتیدر را ماریب تنفس وضع و نبض و قلب ضربان يریگ اندازه و یهوش یب يمتصد گزارش) بروخ زائر( و دندیمال یعفون

 آن چون است دست رهیچ عمل سرعت در او که دانستند یم) بروخ زائر( ارانیدست.  گرفت دست به را یجراح کارد و کرد
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 گرفته دست به را یجراح کننده،کارد هوش یب يداروها ي دوره از قبل ها آن که بود یاستادان ي پرورده دست نابغه جراح

 .باشد داشته عمل سرعت دهد یم اجازه يبشر ییتوانا که جا آن تا دی،جراح،با دوره آن در و بودند

 یجراح عمل مدت طول از هیثان کی فقط اگر نیبنابرا کردند ینم هوش یب ردیقراربگ عمل مورد دیبا که را يماریب چون

 .شد یم تر کوتاه ماریب طرف از شکنجه تحمل مدت اندازه همان به شد یم کاسته

 یفارس به که) توان يپر( گشودن از بعد اول لحظه در که بود استاد خود کار در يطور و گشود را شکم سرعت با) بروخ زائر(

 است یعیطب که شکم اتیمحتو تمام که نازك ستیا سهیک صفاق(شد انینما غده معده،محل آنگاه و شود یم خوانده صفاق

 آن در کروبیم که است یمکان تنها انسان، بدن ،در سهیک نیا درون و گرفته قرار آن در باشد یم نهیس اتیمحتو از ریغ و

 يسرما جا آن در که ستارگان نیب يفضا مانند)توان يپر(درون که گفت یم يفرانسو)کارل یآلکس( دکتر و ندارد وجود

 ).مترجم. است زیتم فرماست حکم) یدرجگ صد سنج گرما در صفر ریز درجه 273( مطلق

 نیاول در جراح کی طرف از ماریب معده در یسرطان غده افتنی که دانستند یم دندید را یسرطان غده که)بروخ زائر( اریدست دو

 .ابندیب را غده تا کنند یم کاوش ی،مدت معده گشودن از پس گرید جراحان و ستین يمبتد هر کارد،کار ضربه

 با او وکارد نکرد غده به یتوجه اما بود جا آن در غده که گشود یمحل در را ،معده صفاق گشودن از بعد)بروخ زائر( یول

 به لب اما کردند تعجب نهیس يسو به) بروخ زائر(توجه استاد،از ارانیدست رفت نهیس منطقه و باال طرف به سرعت همان

 یبروخ،نم زائر ارانیدست که شد يا منطقه وارد)بروخ زائر( ارانیدست که شد يا منطقه وارد) بروخ زائر(کارد و نگشودند سخن

 ینم چون بودند شده مبهوت یول بود گرفته قرار نهیس صندوق یفوقان قسمت يها دنده ریز که نیا يبرا نندیبب توانستند

 .نداشت نهیس صندوق به یربط معده از یسرطان غده آورن رونیب و دارد کار چه جا آن ،در استاد که دانستند

 دندید ناگهان و بردند سر به بهت به مقرون سکوت نند،دریبب را عمل منطقه توانستند یم که ییها آن ،تمام چند یلحظات

 داشت ضربان قلب هنوز که یحال در و آورد رونیب جا آن از را قبلش و شد ماریب نهیس قفسه وارد بروخ زائر گرید دست که

 .انداخت زباله ظرف در را ان

 ها رگ اهیوس ها رگ سرخ را ها وندیپ آن از قسمت کی که است مربوط گرید ياعضا به یاصل وندیپ هفده با انسان قلب

 .دهد یم لیتشک

 لحاظ از هم ها وندیپ نیا و دارد ارتباط حرام مغز با اعصاب از یگروه توسط انسان،به ،قلب یاصل يوندهایپ آن بر عالوه

 حرام مغز به را قلب که یاعصاب و رسد ینم مذکور وندیپ هفده به ضخامت لحاظ از اما است یاصل روابط جزو قلب فیوظا

 .باشد یم کیبار کند یم
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 در بروخ زائر و کنند قطع را یفرع ارتباطات يها رشته و یاصل وندیپ هفده دیبا کنند خارج نهیس از را قلب کی که نیا يبرا

 يباال در ها وندیپ آن از یقسمت کهیحال در بود کرده قطع را ها رشته و ها وندیپ نیا تمام سرعت کمال با و معدود یلحظات

 یم را یآدم بدن ياعضا يطور او اما ندیبب را جا آن توانست ینم يو که داشت قرار يا منطقه ها،در دنده ریز قلب،و

 و دیبر یم کرد یم استفاده یینایب از که ییجاها د،مثلید ینم شیها چشم که هم ییجا در يو یجراح کارد که شناخت

 ها آن به جنون به هیشب یوحشت،حال با توام شگفت فرط از دندید بروخ زائر دست در را ماریب قلب حاضران که یهنگام

  .داشت جان و دیطپ یم افتاد زباله ظرف در و شد خارج بمار بدن از)بروخ زائر( دست به که نیا از مرد،بعد آن قلب داد دست

  

  حیتشر درس نیاول آوردن خاطر به

 کالس در لیتحص دوره در خود حیتشر درس نیاول ادی به دید ماریب بدن از خارج در را قلب آن طپش یوقت)دیلفریو( دکتر

 .افتاد یپزشک دانشکده در)بدن ياعضا فیوظا علم(يولوژیزیف

 .اوردیب و ردیبگ قورباغه کی ومیاکوار از و برود که داد دستور او به استاد روز آن در

 تا یول بود يهند خوکچه و موش مثل کوچک جانوران يبرا متعدد يها قفس و ومیاکوار نیچند يدارا یپزشک دانشکده

 ای موش ای قورباغه و برود خود دیبا دانشجو که دانست ینم بود گذاشته یپزشک دانشکده به قدم تازه که) دیلفریو( روز آن

 .اوردیب را خوکچه

 .اوردیب درس کالس به و دیمایبپ راه و ردیبگ را آن که نیا به رسد چه تا بود نکرده لمس را قورباغه کی) دیلفریو( روز آن تا

 انیدانشجو تمام نیب در استاد جهت نیهم به و دارد نفرت قورباغه از دانشجو نیا که بودند نوشته او یشانیپ يرو ییگو

 .کرد انتخاب قورباغه آوردن يبرا را کالس،او

 که کرد احساس رتیح با و گرفت يا قورباغه و کرد آب وارد را دست کند غلبه خود وحشت و نفرت بر که دیکوش)دیلفریو(

 .آورد کالس به و کرد خارج آب از و گرفت را قورباغه و باشد نرم قدر زشت،آن جانور آن که نداشت انتظار او.است نرم یلیخ

 ياریبس در که را قورباغه نیا قلب عمل طرز میخواه یم نک،مایا گفت انیدانشجو به و گرفت)دیلفریو( از را قورباغه استاد

 را یسوزن عقب از بعد و داد قرار حرکت یب زیمیرو را قورباغه گاه آن و مینیبب است انسان قلب عمل طرز به هیشب جانوران از

 ریش کودك کی مثل ،قورباغه موقع آن در ندازدیب کار از را جانور آن یعصب دستگاه که نیا تا کرد فرو قورباغه مغز قاعده در

 .بود دهینشن را قورباغه غیج)دیلفریو(، روز آن تا و زد غیج خوار
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 چه قورباغه يصدا هر که دانست یم مردم عامه تصورات يرو از و دیشن یم را ها قورباغه يصدا تابستان يها شب در او

 .دارد یمعن

 زجر را آزار یب جانور کی چرا که شد نیغمگ یلیخ جانور آن غیج دنیشن از ،بعد روز آن در و بود ندهینش را قورباغه غیج اما

 .رسانند یم قتل به و دهند یم

 احساس مرکز رایز کند ینم احساس را درد گرید جانور نیا گفت کرد فرو قورباغه مغز در را سوزن که نیا از بعد استاد

 .میکن درد دچار را او که نیا بدون میبشکاف را جانور نیا بدن میتوان یم ما و است افتاده کار از دردش

 .دارد ضربان چگونه نندیبب تا داد نشان انیدانشجو به را قلبش و شکافت را قورباغه کوچک ،جثه یجراح کارد استاد،با گاه آن

 بدن از ر کوچک قلب آن کارد حرکت کی با استاد دندید بدنش داخل در را جانور آن قلب ضربان انیدانشجو که نیا از پس

 آن شد،در جدا جانور بدن از که نیا از بعد کوچک قلب که کرد مشاهده)دیلفریو( و داد قرار یظرف در و کرد جدا جانور

 .دهد یم ادامه ضربان ظرف،به

 .داشت یتازگ)دیلفریو( يظرف،برا آن در قورباغه قلب طپش

 اعصابش از و نکرد هیتغذ خونش از گرید و شد جدا بدنش از که نیا از بعد جانور کی قلب که کرد ینم دانشجو،تصور جوان

 .بدهد ادامه ضربان به همچنان ننمود اطاعت

 ،به عیما نیا گفت استاد و است يزرد به لیمتما عیما کی يدارا گذاشته آن در را قلب استاد که یظرف شد متوجه بعد

 .دهد یم ادامه ضربان به کند هیتغذ عیما نیا از بتواند قورباغه قلب که یزمان تا و رسد یم قلب نیا هیتغذ مصرف

 انیجر دستگاه به نه که یصورت در طپد یم یمدت تا شد خارج یآدم بدن از که نیا از پس انسان قلب:کرد اظهار استاد بعد

 يغذا يبرا که عیما کی در شد جدا بدن از که نیا از بعد را انسان قلب اگر و.  انسان یعصب سازمان به نه دارد ارتباط خون

 نیا بر ،عالوه قلب که است نیا علتش و شود یم شتریب انسان بدن از خارج در آن ضربان مدت بدهند قرار باشد دیمف قلب

 رابطه که نیا از پس و است مستقل یعصب ستمیس کی يرد،دارایگ یم دستور ها آن از و دارد ارتباط یعصب مراکز با که

 اثر بر که يا لحظه تا دهد یم ادامه يقو عضو نیا ضربان به قلب مستقل شد،اعصاب قطع بدن یعصب مرکز با قلب

 .ردیم یم و ماند یم باز ضربان از عضو نیقلب،ا عضالت به)خون( غذا دنینرس

 دانشکده در خود ياعضا فیوظا درس نیاول ادی به دید زباله ظرف در را بدبخت مرد آن ضربان)دیلفریو(دکتر که روز آن

 .افتاد استادش طرف از قورباغه جثه شکافتن و یپزشک
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 یکسان انتظار در هم گرید زیانگ وحشت فاجعه کی، زباله ظرف در انداختن و مرد آن نهیس از قلب آوردن رونیب فاجعه از بعد

 عمل به همچنان بود مرده که ماریب جسد يرو) بروخ زائر( که دندید یم که نیا آن و بود داشتند حضور عمل اتاق در که

 .دهد یم ادامه

 و شد متوقف ماریب بدن در یزندگ نی،ماش انداخت دور و آورد رونیب اش نهیس از را مرد آن قلب)بروخ زائر( که نیا از بعد

 از شیب توانند ی،نم مغز يها سلول چون ستادندیا باز خود فیوظا از جیتدر به مغز همه از قبل و ماریب بدن ياعضا همه

 .رندیم یم آن از بعد و کنند تحمل را ها سلول به خون دنینرس قهیدق پنج حداکثر و چهار

 یاتیح فیوظا او،از بدن مهم ياعضا ریسا جیتدر به وقت آن و ردیم یم مغزش اول رسد یم انتها به نفر کی یزندگ یوقت 

 .رندیم یوم ماند یم باز

 وجود نیا با نداشت يتنفس،کار ي شماره و فشارخون و نبض و قلب ضربان يریگ اندازه يمتصد گرید ماریب مرگ اثر بر

 دیبا ریناگز است چقدر ماریب قلب ضربان شماره که دیپرس یم او از) بروخ زائر( اگر و بود گرفته قرار خود يجا بر مبهوت

 !باشد طپش يدارا قلب آن تا ندارد قلب ماریب دیبگو

 هر و ستادیا باز حرکت از هم ماریب يها روده و معده جدار که دندید کردند یم مشاهده را یجراح عمل انیجر که ییها آن

 و معده جدار که دانند یم اند داشته حضور عمل اتاق در ها روده ای معده عمل موقع در که گرید کسان و یپزشک يدانشجو

 ياعضا حرکات ریسا ،مانند مرگ از پس و کند یم دایپ ادامه حرکات آن است زنده انسان که يروز تا و دارد حرکت ها روده

 .شود یم متوقف بدن

 معده جدار که دندید کردند یم مشاهده را عمل منطقه و داشتند حضور عمل اتاق در که گرید کسان و)بروخ زائر( ارانیدست

 که)بروخ زائر( بار نیاول يبرا که آن شگفت و نشد وضع آن متوجه نابغه جراح یول ستادیا باز حرکت از ماریب يها روده و

 . دادیم ادامه کار به کرد،آهسته یم عمل سرعت با و بود دست رهیچ

 کار آهسته که دیفهم یم است استاد حواس یپرت از یاو،ناش کشتن و ماریب قلب قطع بود افتهیدر یخوب به)دیلفریو(

 .باشد یم حواس یپرت از یناش هم)بروخ زائر(کردن

 يها بافت واکنش.شد مرده،سرد بدن مییبگو که آن بهتر مار،ویب بدن گرم يها بافت که کرد کار آهسته قدر آن)بروخ زائر(

 .است متفاوت جراح دست ریانسان،ز بدن گرم و سرد

 .است گرم عضالتش تمام دارد اتیح انسان که یساعت تا و مرگ از بعد مگر دیآ ینم وجود به سرد بافت انسان بدن در
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 دایپ سروکار انسان بدن سرد عضالت با یقانون یپزشک اداره در ای یپزشک دانشکده و یشکاف کالبد تاالر در فقط جراح کی

 مداوا یجراح عمل با را ماریب کی دیبا که گرید يدرجاها و کند یم یشکاف کالبد مرده جسد تاالر،در دو آن در چون کند یم

 .است انسان بدن گرم عضالت با کارش و سر کند

 در که یزمان با آن حرکت که آورد در حرکت به يطور دیبا را کارد مرده کی کالبد شکافتن هنگام که داند یم جراح کی 

 يرو یشکاف کالبد يتاالرها در ابتدا که یپزشک انیدانشجو به استادان و.دارد فرق کند یم کار ماریب کی يرو عمل اتاق

 حرکت دیبده قرار یجراح عمل مورد را زنده بدن کی دیخواه یم یوقت که دیباش آگاه ندیگو یم کنند یم کار اموات جسد

 گاه هر که کند یم دایپ ،مهارت زنده از مرده عضله صیتشخ نظر از جراح يطور جیتدر به و باشد گرید طور دیبا شما کارد

 لمس را آن که آن بدون گذاشت يا عضله يرو را خود کار که نیهم کند عمل که ندیبگو او به و ببندند را شیها چشم

  .زنده ای است مرده به متعلق که فهمد یم کند حس را آن بودن زنده ای ،مرده عضله يسرد ای یگزم از تا باشد کرده

  

  است کشته را ماریب که دیفهم استاد

 ریغ وضع ،متوجه خود کارد ری،ز مرده عضالت واکنش از بزرگ جراح آن بود شده یطوالن)بروخ زائر( یجراح عمل چون

 یکسان و کرد بازگشت يعاد شعور و برد نیب از را حواس یپرت و دیدرخش او مغز در جرقه توجه،چون آن و شد عمل يعاد

 دست ری،ز ماریب که دیفهم رایز افتاد دستش از کارد و شد دیسف نابغه جراح رنگ مرتبه کی که دندید بودند عمل اتاق در که

 .است مرده او

 .ردیبم او ياریهوش موقع در) بروخ زائر( دست ریمار،زیب کی که بود فتادهین اتفاق روز آن تا 

 ینم يو خود یول بودند مرده عمل موقع در او اشتباه اثر در یکسان شد مشاعر اختالل به مبتال)بروخ زئر( که يروز از

 ریز يماریب که فتادین اتفاق روز آن تا دیرس شهرت به)بروخ زائر(که هم يروز از و است شده ها آن مرگ باعث که دانست

 بهبود گرفت یم قرار) بروخ زائر(عمل مورد که نیا از بعد ماریب هر و باشد سپرده عمل،جان خاتمه از بعد ایاو، یجراح عمل

 .افتی یم

 زائر( که گفتند یم و کردند یم غلو او به راجع که داشتند اعتماد يو به قدر آن شناختند یم را)بروخ زائر(که ییها آن

 یم زنده را اموات صور آن يصدا که طور همان و است لیصوراسراف مانند او یجراح کارد و کند یم زنده هم را مرده)بروخ

 .کند یم زنده را مردگان هم)بروخ زائر( یجراح ،کارد کند

 و شد کینزد او به و شد متأثر دیلفریو دکتر که باخت را خود يطور است کشته را مرد آن دیفهم که نیا از بعد)بروخ زائر(

 ریز گفت بود اتاق در که پرستار يها زن از یکی به و دیکن واستراحت دیبرو کنم یم خواهش گفت و گرفت را استاد دست
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 یصندل يرو گرید اتاق در و کرد خارج عمل اتاق از را او و گرفت را)بروخ زائر( گرید بغل ریز او خود و ردیبگ را استاد بغل

 دستکش بروخ زائر رایز گذاشت استاد برلب را آب او خود و اورندیب یدنیآشام آب) بروخ زائر( يبرا که وگفت نشاند یراحت

 .داشت دست به را یجراح آلود خون يها

 .کرد دور يو از را یجراح روپوش و ها دستکش پرستار زن کمک با سپس

 و ها دست و برود ییشو دست به یجراح عمل خاتمه از معمول،بعد طبق توانست ینم که بود منقلب)بروخ زائر( حال يطور

 .ندیبشو را استاد وصورت ها دست اتاق همان در که اورندیب صابون و آب و لگن گفت)دیلفریو( دکتر و دیبشو را صورت

 در و فرستادند اش خانه به را او گرید لیاتومب با و برساند اش خانه به را او که نبود موقع آن در)بروخ زائر(لیاتومب راننده

 منتقل یمکان به عمل اتاق ار هم را مرده جسد و شد خراب عمل موقع در ناگهان)بروخ زائر(حال که دادند شهرت مارستانیب

 .گذاشتند یم جا آن در را اموات که کردند

 .بدهد گزارش مارستانیب سیرئ به یرسم طور به را واقعه آن که بود نیا)بروخ زائر( ارشد اریدست)دیلفریو(دکتر فهیوظ

 گزارش دادن ،از نشود هیتصف مشمول او که شد سبب بزرگ جراح آن تیحما دانست یم)بروخ زائر(ونیمد را خود چون یول

 .کرد يخوددار

 زائر یوانگید در که گفت و رساند مارستانیب يایاول اطالع به را روز آن واقعه)بود دکتر هم او که(یهوش یب يمتصد اما

 .شود اخراج یجراح کادر از شهیهم يبرا و برسد خود امروز تیجنا مجازات به دیبا او و ندارد وجود يدیترد بروخ

 و ستین و نبود اروپا يها کشور ریسا در عنوان همان آن،با رینظ که داشت وجود یپزشک يها دانشکده در یشغل آلمان در

 دانشکده مشاور اسم و داشت یفیوظا چه یپزشک دانشکده مشاور که میداد حیتوض و است یپزشک دانشکده مشاور شغل آن

 .بود)هال(دکتر یشرق نیبرل در یپزشک

 .نشست جانیه با و شد)هال( دکتر کار اتاق وارد یهوش یب يمتصد

 یهوش یب يمتصد چون آمده او نزد کننده نگران و تیاهم با کار کی يبرا او که زد حدس دید را او جانیه که)هال( دکتر

 اتفاق میوخ واقعه کی که نیا مگر ندیآ ینم در جانیه به خودشان شغل به مربوط يها کار در پزشکان و بود یپزشک ،دکتر

 .فتدیب

 ناراحت من گزارش از که ندارم دیوترد بدهم شما به گزارش کی)رات میگه(به راجع ام آمده: گفت یهوش یب يمتصد

 .شد دیخواه
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 به لیتجل عنوان به اما باشد یم)محرم مشاور( ای)یمیصم مشاور(آن یلفظ يمعنا که است یآلمان عنوان کی)رات میگه(

 قرار)رات میگه(عنوان مقابل را)نابغه استاد( بتوان دیشا و ندارند رینظ خود عصر در علم نظر از که شود یم اطالق یکسان

 .داد

 .است افتاده تازه یاتفاق ایآ):هال( دکتر

 .شد یم یپرت حواس دچار یگاه ریاخ امیا در)بروخ زائر(که دیدان یم شما:یهوش یب يمتصد

 .دارم اطالع موضوع نیا از بله):هال( دکتر

 از را قلبش کند عمل را ماریب معده دیبا که یحال در و شد وانهید یواقع يمعنا به امروز او یول کرد اظهار یهوش یب يمتصد

 .دورانداخت و آورد رونیب بدبخت مرد آن نهیس

 گریود شده وانهید)بروخ زائر( گفت و کرد انیب یپزشک دانشکده مشاور يبرا را قلب آوردن رونیب یچگونگ لیتفص به سپس

 .شود عمل اتاق وارد گذاشت دینبا

 چون کرد رتیح یهوش یب يمتصد اظهارات دنیشن از شده حواس یپرت دچار)بروخ زائر(دانست یم)هال(دکتر که نیا با

  .بشود است یواقع یوانگید که یعمل نیچن به بزرگ،مبدل جراح آن یپرت حواس که کرد ینم ینیب شیپ

  

  بروخ زائر درمان يبرا

 با بروخ زائر پروفسور وضع درباره من گفت و کرد یهوش یب يمتصد از سؤال چند)بروخ زائر( عمل طرز به راجع)هال(دکتر

-اس-ال(دیجد يدارو با بتوان دیشا و شود ممنوع کارکردن از)بروخ زائر(است فیگفتح او یول کردم صحبت يبهدار ریوز

 .کرد معالجه را او)يد

 بود نشده ساخته نیا يبرا است خطرناك مخدر يدارو کی رایز شده یاجتماع يایبال از یکی امروز که)يد-اس- ال(يدارو

 .شود مخدر مواد به انیمبتال سوءاستفاده لهیوس نیمرف و نین،کوکائیهروئ مانند که

 اسم کی که است) دیالم یدتید-سائوره-زرك یل( آن اسم و ساختند و کردند اختراع یآلمان يها دانیمیش را دارو نیا

 اختراع را دارو نیا یآلمان يها دانیمیش کاش يا و است یآلمان کلمه سه نیا اول حروف)يد-اس-ال(وحروف است یآلمان

 .بشود بشر نوع یاجتماع يایبال از یکی امروز تا بودند نکرده

 .بودند کرده اختراع اعصاب و درد نیتسک يبرا را دارو نیا یآلمان يها دان یمیش
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 کند یم اثر مغز در که ییدارو یعنی باشد یم) ژن یهالوس( يساز دارو و یپزشک اصطالح به که است ییدارو)يد اس-ال(

 .آورد یم وجود به وحشتناك اوهام مغز در آن ادیز مقدار یول

 در باشد یم آور مرگ یحت و بخش انیز آن ادیز مقدار یول شفابخش آن کم مقدار پزشک دستور به که دارو نوع نیا از

 است آور مرگ آن ادیز و بخش شفا آن کم که ها دارو نوع نیا از یکی مییگو یم نمونه عنوان به و است ادیز یپزشک

 .است نیاسترک

 نیتسک يبرا آن از کم يمقدار استعمال که شدند دواریام شد اختراع)يد-اس- ال(يدارو که نیا از بعد آلمان پزشکان

 که افسوس یول باشد دیمف اند داده دست از را حافظه که یکسان حافظه دنیبازگردان يبرا جهینت ،ودر یعصب يها یناراحت

 .شد بشر جان يبال بعد دارو نیا

 یم کس هر و شود یم عقل رفتن نیب از موجب حافظه کامل رفتن نیب از چرا مییبگو لیتفص به باشد نداشته ضرورت ایگو

 با میده یم انجام جان یب يایاش مورد در یحت و خودمان همنوعان مورد در يداریب ساعات در ما که یاعمال تمام که داند

 اگر و ردیگ یم کمک حافظه از سوزاند یم رایز گرفت دست به را آتش دینبا دیگو یم که ما عقل و است حافظه از استفاده

 به و کند ممانعت آتش گرفتن دست از را ما دیبا که فهمد ینم است،عقل سوزنده آتش که باشد نداشته خاطر به ما حافظه

 که ندارد خاطر به اش حافظه نکرده تجربه قبال چون رایز ردیگ یم دست به را آتش کودك کی که است لیدل نیهم

 آتش به دست بعد به آن از و ماند یم اش حافظه در واقعه ،آن بسوزد آتش از دستش بار کی اگر یول است آتش،سوزنده

 . زند ینم

 یم دست از شغلشان مورد در را خود حافظه که هستند یوکسان دارد مخصوص وضع کی کس هر در حافظه رفتن نیب از

 بدون عقلشان ریاخ موارد در نیبنابرا است یها،باق آن ره،حافظهیغ و ستد و داد و معاشرت آداب مثل گرید موارد در اما دهند

 حافظه گرید موارد در و یدائم طور به نه هم آن داد دست از را یشغل حافظه که بود یکس)بروخ زائر.( رسد یم نظر به بیع

 .باشد عقلش نقصان بر لیدل که شد ینم دهید او از يزی،چ یجراح عمل اتاق از خارج در لیدل نیهم به بود یباق کامال اش

 .اند کرده زیتجو)بروخ زائر( مورد در را)يد-اس- ال(ایآ: دیپرس)هال(دکتر از یهوش یب يمتصد 

 يبرا و شده مشاعر اختالل دچار حافظه ضعف اثر بر که ندیبگو او به دیدارو،با زیتجو از قبل چون نه: داد جواب هال دکتر

 .دیبگو او به را قتیحق نیا ندارد جرئت یکس و کند استفاده دیجد يدارو از دیبا درمان

 د؟یبشو مارستانیب به آمدنش از مانع دیتوان یم یول:گفت یهوش یب يمتصد

 .بشود) بروخ زائر(کار ادامه مانع تواند یم يبهدار ریوز فقط و ستین ساخته من از هم کار نیا:گغت هال دکتر
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 حکومت آن يوزرا و بود شده لیتشک تازه آمد یم شمار به آن تختیپا یشرق نیبرل که یشرق آلمان حکومت زمان نیا در

 از ممنوع را او یشرق آلمان يبهدار وزرات که بود نیا)بروخ زائر(از ممانعت يادار راه و کردند یم کار يبهدار ریوز جمله از

 .بکند یجراح ادامه

 حقوق گرفتن با او و شود بروخ زائر کار مانع تا گرفت خواهم تماس يبهدار ریوز با من امروز نیهم گفت)هال(دکتر

 .بود خواهد خاطر آسوده معاش جهت از یبازنشستگ

 يبهدار ریوز یول کرد مذاکره يبهدار ریوز با)بروخ زائر( درباره بود داده یهوش یب يمتصد به که يا وعده طبق)هال(دکتر

 .کند منع یجراح ادامه از را او رانیوز ئتیه دیبا و رمیبگ میتصم)بروخ زائر(درباره ییتنها به توانم ینم من: گفت

 کار ادامه از ممانعت يبرا هم رانیوز ئتیه یول رساند رانیوز ئتیه اطالع به را بروخ زائر موضوع يبهدار ریوز بعد روز 

 ستیکمون حزب اداره یعنی)بورو تیپول( برجسته ياعضا از نفر دو که دانست یم چون نکرد صادر نامه بیتصو بروخ زائر

 آن از یکی گرداند باز را سالمتشان و داد قرار یجراح عمل مورد را دو آن تیموفق او،با و بودند)بروخ زائر(مارانیب از يشورو

 ).لوفیوروش(مارشال يگرید و ندارد یمعرف به اجیاحت که بود يشورو زمامدار نیاستال دو

 اتحاد یعال يشورا سیرئ نیاستال مرگ از بعد او(بود يشورو ارتش رتبه یعال افسر و)بورو تیپول( عضو لوفیوروش مارشال

 .)کشورشد آن يجمهور سیرئ یعنی يشورو ریجماه

 نبود لیما حکومت آن بود شده لیتشک یشرق آلمان حکومت تازه که موقع آن در و بودند) بروخ زائر( انیحام از دو هر ها آن

 .بکند يشورو دولت لیتما خالف بر یاقدام

 را او و نکرد صادر) بروخ زائر(کار ادامه از ممانعت يبرا يا نامه بیتصو یشرق آلمان حکومت رانیوز که آن خالصه

  .ننمود بازنشسته

  

  یرانیا پزشک کی زبان از واقعه دو

 نیا يبرا ما و رسد یم نظر به بیعج باشند یم اطالع بدون بروخ زائر تیشخص از که امروز جوان نسل نظر در موضوع نیا

 کهیرانیا پزشک يحجاز دکتر که را واقعه دو بود احترام و نفوذ يدارا چقدر قرن نیا اول مهین در) بروخ زائر( میبده نشان که

 .میکن یم ذکر جا نیا در است کرده نقل او درباره و بود) بروخ زائر(اریدست آلمان در سال چند مدت

 به دوم یجهان جنگ شروع از قبل) بروخ زائر( که انگلستان پادشاه) پنجم جورج(هیر یجراح عمل به است مربوط اول واقعه

 .رفت انگلستان به او عمل يبرا يو دعوت
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 درمان،از از بعد و شد معالجه انگلستان پادشاه و دیرس انجام به) بروخ زائر( دست به تیموفق با)پنجم جورج(هیر یجراح عمل

 .بودند نیمدعو جزو هم انگلستان رجال از يا عده و کرد دعوت یسلطنت کاخ شام،در يبرا)بروخ زائر(

 پادشاه تا بودند ستادهیا فاتیتشر رسوم شده،طبق يخور غذا تاالر وارد) بروخ زائر( و پنجم جورج از قبل لحظه چند نیمدعو

 و شد یهمانیم تاالر وارد شد یم داده يو افتخار به یهمانیم که)بروخ زائر(اتفاق به انگلستان پادشاه و شود وارد انگلستان

 انگلستان به خود با که شرایرانیا اریدست يحجاز دکتر یول کرد راست و چپ متوجه را سر بروخ زائر و نشستند همه گاه آن

 .ماند منتظر قهیدق چند آمد خواهد او،بعد که نیا گمان به و دیند بود آورده

 رومیم ،من نشده دعوت يحجاز دکتر از چون: گفت و برخاست جا از بروخ زائر و نشد يخور غذا تاالر وارد يحجاز دکتر اما

 .شد خارج يخور غذا تاالر از انگلستان پادشاه خصوص به و حاضران رتیح و بهت انیم در و

 و انگلستان پادشاه) پنجم جورج(و داشت فرق اریبس یلیخ امروز انگلستان با روزگار آن انگلستان که آورد خاطر به دیبا

 یم که يطور به بود جهان غرب و شرق در مستعمره منطقه و مملکت 625 يدارا و عیوس اریبس يامپراطور کی امپراطور

 ایتانیبر يامپراطور و انگلستان پادشاه یرسم یهانیم مجالس و کند ینم غروب انگلستان يامپراطور در هرگز دیخورش گفتند

 خارج تاالر از و ترك را يغذاخور زیآم اعتراض حال با) بروخ زائر( وجود نیا با شد یم اجرا مو به مو که داشت یفاتیتشر

 .شد

 آن) بروخ زائر(و فرستادند يدکترحجاز عقب درنگ یب و برگردد که کردند خواهش) بروخ زائر(  از انگلستان پادشاه دستور به

 .شد يغذاخور تاالر وارد او اتفاق به و آمد يحجاز دکتر تا کرد توقف يغذاخور تاالر از خارج در قدر

 نیا از بروخ زائر یرانیا اریدست يحجاز دکتر از نقل به ،همچنان افتاد اتفاق واقعه نیا از بعد یزمان لحاظ از که دوم واقعه

 :است قرار

 آلمان حکومت مقتدر سیرئ)تلریه(و شد باز در ناگهان که بودم نشسته) بروخ زائر( مطب در يروز:دیگو یم يحجاز دکتر

 .شدند اتاق وارد یقبل خبر بدون آلمان غاتیتبل ریوز گوبلز و) هس رودولف(معاونش اتفاق به يناز

 نفر دو و تلریه دنید از بروخ زائر افهیق یول کردم تعجب اریبس تلریه خصوص به و نفر سه نیا رمنتظرهیغ ورود از من

 .اند شده او مطب وارد که هستند يعاد ماریب سه آنها که ییگو و نکرد يرییتغ نیگر،کوچکترید

 قرار یجراح عمل مورد مرا دیبا شما کنم یم فکر که ام آمده شما نزد جهت نیا از من: گفت) تلریه( نشستند که نیا از بعد

 .دیبده

 .ام شده حنجره سرطان به مبتال من که نیا يبرا:گفت تلریه.دیکن یم يفکر نیچن چرا: دیپرس)بروخ زائر(
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 گفت و داد قرار نهیمعا مورد داخل از را تلریه يگلو يخونسرد با کندیم نهیمعا را يعاد ماریب کی ییگو که چنان)بروخ زائر(

 ينا و وحنجره گلو سرطان ییشناسا متخصص دکتر نیا گفت و نوشت را یپزشک اسم سپس و دیندار حنجره سرطان شما:

 که کنم یم فکر و نمیب یم سالم را شما حنجره من خود اما دیکن مراجعه هم پزشک نیا به شتریب نانیاطم يبرا و است

  !!!!!!.دیکن یم نطق و دیزن یم حرف یلیخ که است نیا از یناش شما ي حنجره یناراحت

  

  کزاز يماریب از نابغه جراح وحشت

 زائر( با مختلف يها دوره در که یکسان تمام یول دارند يادیز او،خاطرات از يو ارانیدست و)بروخ زائر( شاگردان

 چیه از خود ي حرفه در بزرگ جراح آن که است نیا آن و دارند نظر اتفاق نکته کی در بودند شاگردش ای کارکردند)بروخ

 .داشت میب کزاز يماریب از دیترس ینم زیچ

 .گفت بدرود را یزندگ کزاز يماریب از پدرش که دید خود چشم به که بود نیا يماریب آن از)بروخ زائر( وحشت علت

 يماریب اروپا مردم از ياریبس نظر در هنوز گفت بدرود را یزندگ يماریب آن از پدرش که بزرگ جراح آن یکودک ي دوره در

 اریبس گناهان مرتکب شود یم يماریب آن به مبتال که یکس کردند یم فکر مردم و آمد یم شمار به گناهان کفاره کزاز

 چه هر یسخت با را خود گناهان کفاره که نیا تا کرده سخت فریک آن دچار را او عتیطب دست جهت نیهم به و شده بزرگ

 .کند ،ادا شتریب

 در و بود ماریب بردن رنج ي منظره مشاهده کنند فکر طور آن يکزاز يماریب کی مورد در مردم که شد یم سبب چه آن

 یحت و ستین زیانگ وحشت و آور تأثر يکزاز ماریب کی مانند ماریب بردن رنج ي ،منظره یآدم يها يماریب از کی چیه

 حال در را يکزاز ماریب کی که یوقت دارند مارانیب يها یناراحت دنید به عادت خود یسنت اتیمقتض سبب به که پزشکان

 .شوند یم ،منقلب کنند یم مشاهده بردن رنج

 کردند يبند طبقه مار،یب بردن رنج لحاظ از را ها يماریب انواع از یناش يها ،درد اروپا پزشکان که نوزدهم قرن دوم مهین در

 .ستین کزاز يماریب درد از تر دیشد یرنج چیه که گفتند

 است یآدم بدن در که عضله هفتصد بلکه کند ینم درد انسان بدن از منطقه کی ای موضع کی ،فقط کزاز يماریب در چون 

 .شوند یم درد دچار هم با همه

 کوچک یحت کزاز يماریب در یول هستند ماتیتقس يدارا عضالت از یبعض و است شتریب 700 از بدن عضالت شماره

 در که است دیشد قدر آن عضالت انقباض و شود یم منقبض شدت به و شود یم درد دچار هم انسان بدن عضله نیتر
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 یم دایپ يفوالد مفتول کی به شباهت یسخت جهت عضله،از تار هر هستند يمجز و مشخص يتارها يدارا که یعضالت

 یآدم بدن در چون و شود یم دهیکش شدت به چهیماه يتارها یراست به اما است اغراق با توأم چه ،گر هیتشب نیا و کند

 و یداخل ياعضا درتمام يکزاز ماریباشدب نداشته چهیماه که ستین ي،عضویخارج يدراعضا ،چه یداخل ياعضا در ،چه

 .کند یم دیشد درد احساس گوش والله چشم پلک در یحت بدن یخارج

 يروز تا شد ماریب که يروز از او که آورد یم ادی به همواره و نکرد فراموش را پدرش يماریب ي منظره هرگز هم بروخ زائر

 و پشت و گردن و پاها و ها دست ،و دیچیپ یم خود سر،بر تا پا ،از وشب وروز نگرفت آرام قهیدق کی یحت سپرد جان که

 بزرگ که نیا از پس) بروخ زائر( و کند ناله توانست ینم یحت یگاه و خورد یم تکان انقطاع یب اش خاصره لگن و کمر

 .بنالد ای بزند داد پدرش که شد یم نیا از مانع حنجره يها چهیماه انقباض و تشنج که دیفهم شد

 کوچک شگاهیآزما در يریگ یپ سال ده از بعد) کولرین( دکتر اسم به یآلمان پزشک کی) بروخ زائر( پدر مرگ از بعد سال دو

 .کرد کشف بود کیبار تیکبر چوب کی مانند و دراز شکل به که را کزاز کروبیم آلمان يروستاها از یکی در خود

 طبقات ، است کروبیم ها يماریب از ياریبس عامل که داد ونشان کرد کشف را کروبیم يفرانسو پاستور که يروز از

 همه در امروز و شد یالملل نیب یاسام آن و کردند دایپ مخصوص ینوع یاسام ، شکلشان مناسبت به ، ها کروبیم گوناگون

 اسم و مدور یعنی خوانند یم)کوك( اسم به را یضیب ای مدور يها کروبیم وتمام است یکی ها کروبیم ینوع یجا،اسام

 تمام اسم و شده گرفته دراز یدست چوب یعنی) لیباس( ینیالت کلمه از که است) لیباس( دراز يها کروبیم تمام ینوع

 تمام و انگور ي خوشه یعنی)لهیاستاف( یونانی کلمه از است) لوکوكیاستاف( دارند انگور خوشه به شباهت که ییها کروبیم

 و)توس استپ( یونانی کلمه دو از است)توکوك استرپ(اند گرفته قرار هم دنبال ریزنج يها حلقه چون که ییها کروبیم

 .دهد یم را ریزنج يمعنا یونانی محاوره زبان در که است مدور يایاش از يا رشته يمعنا به ها آن يدو هر که) کوکوس(

 .بود دراز کروبیم یعنی)لیباس(کرد کشف یآلمان پزشک)کولرین( که هم یکروبیم

 که را کزاز يماریب کروبیم توانست ینم دیشا کرد یم طبابت ها شهر در و آمد یم شمار به يشهر پزشک کی)کولرین(اگر

 انییروستا که دید یم و کرد یم طبابت روستاها در او اما کند کشف باشد یم) کولرین( کروبیم به ،موسوم او اسم به امروز

 .شوند یم کزاز يماریب دچار شهرها سکنه از شیب

 دادند یم قرار استفاده مورد انییروستا که یوانیح يکودها در را کزاز مرض کروبیم قیتحق سال ازده پس) کولرین( دکتر

 یم داخل نیزم به کودها نیا از و کند یم یزندگ گوسفند و گاو و اسب کود در کزاز مرض کروبیم که دیفهم و کرد کشف

 .شود
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 عمل چگونه کزاز مرض کروبیم که بداند تا داد ادامه قیتحق به آن از بعد و بود)کولرین( دکتر اکتشاف ي مرحله نیاول نیا

 وارد هوا لهیوس به سل مرض کروبیم مانند ای شود یم انسان بدن وارد دهان راه از حصبه مرض کروبیم مثل ایآ.کند یم

 .شود یم بدن

 مرض کروبیم ورود راه که دیفهم عاقبت و کرد قیتحق کزاز مرض کروبیم عمل یچگونگ به راجع)کولرین(دکتر ها سال 

 انسان که یمحل در هم کزاز کروبیم شود،و مجروح انسان بدن ای پا ای دست واگر است زخم راه از انسان بدن به کزاز

 .شود یم بدن وارد زخم نیا راه از باشد داشته وجود است شده مجروح

 نیا قیتحق جهینت و کند یم عمل چگونه شد بدن وارد که نیا از بعد کزاز کروبیم بداند تا کرد قیتحق)کولرین(دکتر گاه آن

 بدن حرارت چون و ردیگ یم جا بدن اعصاب يرو و رود یم اعصاب طرف به شد بدن وارد یوقت کزاز کروبیم که شد

 .کند یم ریتکث به شروع است مناسب کروبیم آن رشد يبرا است درجه 37 که انسان

 آن از یمین هر و شود یم شد،نصف بدن وارد که نیا از بعد ساعت دو که است طور نیا هم کزاز کروبیم ریتکث روش

 هم ها آن مهین و شوند یم نصف هم باز کامل کروبیم دو آن از کی هر گاه آن و شود یم کامل کروبیم کی به مبدل

 .گردند یم کامل کروبیم به مبدل

 نسل به مبدل کمتر یمدت در دوم نسل اما کشد یم طول ساعت دو اول نسل در کروبیم دو به کزاز کروبیم کی لیتبد

 نسل شوند یم دیتجد ها نسل که نسبت هر به و دیآ یم وجود به سوم نسل از کمتر یمدت در چهارم نسل و شود یم سوم

 به ساعت دو عوض کزاز کروبیم نسل دی،تجد روز نیچند از بعد که يطور به ندیآ یم وجود به کمتر یمدت ،در دیجد يها

 .کند یم دایپ لیتقل ساعت ربع کی

. شود ینم انسان متوجه يببرندخطر نیب از را ها آن کزاز کروبیم ورود اول ساعت در بتوانند بدن یدفاع يها اگرسازمان

 کل مرکز از ریغ(بدن اعصاب در ،چون ابندی یم شیافزا سرعت با که ها ،آن ندیایبرن ها کروبیم کردن نابود عهده از اگر اما

 کزاز يها کروبیم که ستین یعصب انسان بدن تمام در چون و کنند یم بیتخر به شروع اند کرده منزل)مغز یعنی اعصاب

 .نشود انقباض دچار ، کزاز يها کروبیم يخرابکار اثر بر که ندارد وجود يا باشد،عضله نکرده رخنه جا آن در

 يدردها احساس یخارج ياعضا چه یداخل ياعضا يها چهیماه چه خود بدن عضالت تمام در ، ماریب که جهت نیهم به

 .کند یم فرسا طاقت

 کزاز يماریب بروز از واکسن لهیوس به توانند یم اما ندارند ییدارو کزاز يماریب مان در يبرا پزشکان هم امروز یحت

 .کنند يریجلوگ



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 60 

 یمعمول يها دارو بر عالوه پزشکان شود یم ،مجروح تصادم جمله از ،يا واقعه براثر ، نفر کی یوقت میدان یم که يطور به

 يماریب از يریگ شیپ ون،واکسنیانژکس نیا و شود قیتزر يو به تا کنند یم زیتجو هم کزاز ونیانژکس کی اطیاحت ي،برا

 .دارد واکسن،فرق با و است سروم بلکه ستین کزاز

 شیپ يبرا و کنند یم قیتزر او به نیمع فواصل در است سالم شخص که یهنگام را کزاز يماریب از يریگ شیپ واکسن

 سال پنج مدت تا ، پس آن از و دارد وجود فاصله ماه کی يگرید با کی هر نیب که شود یم قیتزر واکسن سه کزاز يریگ

 ون،ازیانژکس کی) ششم سال آغاز در( سال کی از بعد اگر و شود یم تیمصون يدارا ، کزاز کروبیم حمله قبال در بدن ،

 تا کنند،بدن دیتجد را نوع همان از ونیانژکس کی قیکبار،تزری سال پنج هر از پس گاه آن ،و کنند قیتزر واکسن نوع همان

 علت نیا به آن و شود یم زیتجو سروم شدن مجروح از پس اما.است ،مصون کزاز يماریب یاحتمال خطر قبال در عمر انیپا

 .کند ،سکونت اعصاب يرو که نگذارد و ردیبگ را آن ریتکث يجلو بدن به کزاز کروبیم ورود اول ساعات در که است

 کند یم عمل اعصاب راه از ، کروبیم آن که دیفهم و کرد دایپ اطالع کزاز کروبیم مشخصات از که نیا از بعد)بروخ زائر(

 با که افتاد فکر به است اعصاب از یناش دیآ یم وجود به بدن عضالت در کزاز حمله از پس که ینیتسک قابل ریغ يدردها و

 .کند درمان را کزاز يماریب یجراح عمل

 در همواره یجراح کارد و است دوا یب يماریب کی سرطان مثل هم کزاز که آمد وجود به شهیاند نیا نابغه جراح آن در

 درمان یجراح لهیوس به هم را کزاز بتوان دیشا جهینت در و کرد درمان را يماریب کی دوا با نتوان که افتد یم کار به يمورد

 .کرد

 شماره با است يمساو بایتقر و است کوچک و بزرگ عصب هزار کصدی از شیب است انسان بدن در که یاعصاب ي شماره

 با ، بزرگ شهر کی در که طور همان اما شده دهیکش ها خانه به بزرگ شهر کی در برق انیجر انتقال يبر که ییها میس

 ،با هم انسان بدن کرد،در يریجلوگ ها خانه تمام به برق انیجر انتقال از توان یشهر،م برق مرکز اهرم،در کی دادن تکان

 نوع دو کس هر بدن در. انداخت کار از درد جادیا لحاظ از را اعصاب توان یم است مغز که اعصاب کل مرکز در مداخله

 در حرکت به را بدن ياعضا که محرك عصب يگرید و کند یم احساس را درد که حساس عصب یکی دارد وجود عصب

 را حساس ،اعصاب مغز در یجراح عمل ي لهیوس به بتوان گاه هر که بود آمده وجود به شهیاند نیا)بروخ زائر( در و. آورد یم

 رود یم نیب از گرید يها درد نیهمچن و دانند یم درد نیدتریشد را ان پزشکان که کزاز مرض از یناش درد انداخت کار از

 .دهد یم دست از هم را یونرم یدرشت و يسرد و یگرم احساس عمل،شخص از پس آن موازات به البته و

 یم متوقف هم مرض ریس انداختند کار از را حساس ،اعصاب مغز در تیموفق به مقرون عمل کی با که نیا از بعد ایآ یول

 کند؟ ینم دایپ ادامه آنها بیتخر عمل و روند یم نیب ،از اند گرفته جا اعصاب در که ییها کروبیم ایآ و شود
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 منزل که جا همان در کزاز يها کروبیم افتاد کار از حساس اعصاب که نیا از بعد رایز است یمنف پرسش دو نیا جواب

 . دهند یم ادامه بیتخر عمل به و ماند یم جا اند،به کرده

 نیتسک و هولناك يدردها يکزاز ماریب گرید و افتاد کار از حساس اعصاب که نیا از بعد که کرد یم فکر) بروخ زائر( اما

 .کند یم نابود را ها کروبیم و افتد یم کار به بدنش دفاع نکرد،سازمان احساس را ریناپذ

 ینم دیشد يدردها چون است پزشکان دییتأ مورد آن صحت هم امروز و بود درست)بروخ زائر( شهیاند نیا از قسمت کی

 ینم و دهند یم دست از را اشتها دیشد درد کی تداوم اثر بر کسان از ياریبس. کند کار یخوب به بدن یتدافع سازمان گذارد

 که نیا از بعد دیشیاند یم هم) بروخ زائر(ابدی ینم بهبود زخم هست دیشد درد که یوقت ها زخم در و بخورند غذا توانند

 نیب از را کزاز يها کروبیم کور یآنت و ساخت خواهد)کور یآنت( سرعت به رفت،بدنش نیب از يکزاز ماریب دیشد يدردها

 .برد خواهد

 است) اعضاء فیوظا( يلوژ ویزیف و یپزشک یالملل نیب اصطالح شود یم خوانده)يباد یآنت(یسیانگل زبان به که)کور یآنت(

 .است کروبیم دفع لهیوس نیتر يانسان،قو بدن در)کور یآنت( و

 ها آن از یبعض و کردند تصور مردم افتاد کار به بود)نیلیس یپن(ها آن ساالر قافله که)کیوتیب یآنت( يداروها که نیا از بعد

 .است کروبیم قاتل داروها آن که نمودند حاصل نیقی

 بدن در که شودیم و شد یم سبب بلکه ستین کروبیم ي کشنده خود کیوتیب یآنت يداروها از کی چیه که نیا از غافل

 يعلما هیاتحاد یرسم اورگان)علم( نسیسا مجله که يطور به و ببرد نیب از را کروبیم و شود تیتقو)کور یآنت( انسان

 وجود به جهان دارو،در نوش چهار ای بخش اتیح یپزشک لهیوس ستم،چهاریب قرن در نوشته کایآمر در علم شرفتیپ طرفدار

 ینم و است کیوتیب یآنت يدارو،داروها نوش چهار آن از یکی و کرد بشر نوع بهداشت به نیتحس قابل و مؤثر کمک که آمد

 را خود یزندگ ادامه نفر ونیلیم صدها گرفته قرار پزشکان استفاده مورد کیوتیب یآنت يداروها که يروز از کرد انکار توان

 .هستند ها دارو آن ونیمد

 رایز انداخت کار به را اعصاب آن توان ینم گرید افتاد کار از بدن حساس اعصاب که نیا از پس دانست یم بروخ زائر اما

 از بعد است مغز که هم اعصاب کل مرکز در و زد وندیپ هم به را مقطع قسمت دو توان ینم شد قطع عصب که نیا از بعد

 .نمود دیتجد را قسمت آن توان یشود،نم یم قطع یر،قسمتیناگز چون انداختند کار از را حساس اعصاب که نیا

 در را شهیاند آن يو نکرد ترك را)بروخ زائر( یجراح عمل لهیوس به کزاز يماریب درمان فکر به هرگز که نیا با جهت نیا به

  .نگذاشت اجرا موقع به بود عاقل و سالم که یمدت تمام
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  شود غیتبل او به راجع خواست ینم بروخ زائر

 یمیدا قهیسل کی، ییاجتما یزندگ ثابت،در شهیاند نیا از ریغ مرد آن که ندیگو یکردند،م کار)بروخ زائر( با که ییها آن

 .بود خودش مورد در غیتبل از فرار آن و داشت

 معالجه او طرف از که یمارانیب قلم با ای و کند پروپاکاند خود به راجع که ستین و نبود مجاز یپزشک چیه آلمان کشور در

 آن و است مجاز زیچ کی فقط خوب جراح ای پزشک کی یمعرف يکشور،برا آن در و ندازدیب ها زبان سر به را خود اند شده

 .سدیبنو کند یم نصب خود مطب بر که ییتابلو يرو را خود تلفن شماره و تخصص نوع و اسم يو که نیا

 بزرگ مردان یمعرف( عنوان به داشت آلمان يویراد يبرا يا ،برنامه)تلریه( حکومت ي دوره در آلمان غاتیتبل ریوز)گوبلز(

 و نام) گوبلز( که نیا تا دندیتراش یم واسطه نداشتند میمستق رابطه) گوبلز( با که آلمان پزشکان از یبعض و) آلمان معاصر

 به مکرر مراجعه وجود با)بروخ زائر(یول کنند دایپ شهرت تا بگنجاند برنامه آن در را ها آن یوگرافیب اصطالح به و حال شرح

 که نکرد موافقت بود زنده که يروز تا و شود انیب حالش شرح و شود برده آلمان ویراد در او نام که نکرد موافقت ،هرگز او

 اروپا در سال هر که ییها کنگره نوع از یعلم کنگره چیه در و بدهند قرار دیتمج مورد را او آلمان يها روزنامه و ها مجله

 دیجد مهم موضوع کی به راجع کنگره آن که نیا مگر کرد ینم شرکت شود یم منعقد یجراح و یپزشک لیمسا به راجع

 .بدهد شد،گزارش خواهد عموم دیعا نفعش دانست یم که یجراح

 که نیوا دیهست آلمان ملت افتخارات از شما:گفت او به و رفت) بروخ زائر( مالقات به يناز آلمان غاتیتبل ریوز)گوبلز(يروز

 با ما که دیکن موافقت و است یمل قصور کی ، من ي دهیعق به دیشو یمعرف آلمان معاصر بزرگ رجال جزو دیخواه ینم

 به یبزرگ مرد نیچن که آلمان ملت لیتجل يبرا شد خواهد پخش ویراد لهیوس به هفته چند مدت به که یطوالن برنامه کی

 .میکن یمعرف را شما)دیندار اجیاحت آن به دانمیم که شما از لیتجل نه(کرد اهدا ایدن

 یم شما که ستمین نمایس ای ویراد شهیهنرپ ای آوازخوان من غاتیتبل ریوز يآقا:  گفت داشت لهجه صراحت که) بروخ زائر( اما

 آلمان ي ویراد که نکرد موافقت و نشد واقع مؤثر بزرگ جراح آن در)گوبلز( اصرار و دیکن)النسه( مرا ویراد لهیوس به دیخواه

 .کند یمعرف آلمان معاصر بزرگ رجال جزو را او

 در و آورد رونیب اش نهیس از را ماریب کی قلب بود یجراح عمل مشغول که یحال در)روخ زائر(چگونه که میگفت قبال يبار

. نداند اثر بیترت او گزارش به باال مقامات اما داد گزارش را واقعه آن بود یهوش یب يمتصد که يدکتر و انداخت زباله ظرف

 کرد،هم معالجه)يد-اس-ال( يدارو با را)بروخ زائر(توان یم بود گفته)هال(دکتر قول به که هم یشرق آلمان يبهدار ریوز

 شده اختراع مداوا يبرا سموم یبعض مانند و کم مصرف منظور به ابتدا که دارو آن که میگفت و نکرد او درمان يبرا یاقدام

 .کرد وارد ها آن بر فراوان تلفات و صدمات و افتاد جوانان جان به برانداز خانمان يبال کی صورت به چگونه بعدها بود
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 مورد که را یشخص توانستند ینم و دادند قرار تیحما مورد را يو خودشان که جا آن از هم یشرق آلمان یعال مقامات

 معالجه يبرا يروز دیشا کردند یم فکر و شناختند یم را بروخ زائر که خصوص به ندینما انکار بود خودشان يجد تیحما

  .دانستند یم او يها بیرقق حسادت از هم را ها شوند،گزارش او به محتاج

  

  سرطان يها شهیر درآوردن يبرا یجراح عمل

 پزشکان زیتجو بنابر داشت یسرطان غده کی پشت در که نیا اثر بر)نیفرات(بانو اسم به یآلمان يبانو کی و گذشت يچند

 .کنند خارج او پشت از عمل با را غده آن و ردیبگ قرار یجراح عمل مورد دیبا

 جا همه در که کنند یم تصور ندارند سرطان يماریب از یاطالعات که يعاد مردم شد یم برده یسرطان ي غده اسم یوقت

 .است مدور که دیآ یم وجود به غده کی سرطان بروز ،هنگام

 یسرطان بدن،بافت ياعضا از یبعض در چون اما شکل يضویب نه باشد مدور نه که است ممکن یسرطان بافت که یصورت در

 به را یسرطان بافت اروپا پزشکان میقد از)شود یم شکل نیا يدارا هیر ای کبد در شتریب و(است يضویب ای مدور شکل به

 ینم در يضویب ای مدور يا غده شکل به یسرطان بافت ها سرطان از یبعض در که یحال در اند خوانده یسرطان ي غده اسم

 سرطان اسم به را يماریب نیا لیدل نیهم به شود یم گسترده اطراف متعدد،در يها دست خرچنگ،با کی مانند بلکه دیآ

 .اند خوانده خرچنگ یعنی

 از ی،قسمت چپ تا راست از و نییپا تا باال از که بود شده گسترده خرچنگ کی او،مانند پشت در)نیفرات(بانو یسرطان بافت

 چرا که نکردند رتیح دندید پشتش در را زن آن ي گسترده یسرطان بافت که نیا از بعد پزشکان و دیپوشان یم را پشت

 قدر آن یسرطان بافت که نیا تا انداخت ریتأخ به قدر آن را يماریب معالجه چرا و نکرد درمان به اقدام زودتر) نیفرات( بانو

 .کند دایپ وسعت

 متوجه يماریب نیا به انیمبتال که شود یم سبب نیهم ندارد درد یمدت تا آمد وجود به که نیا از پس یسرطان بافت چون

 .اند شده میوخ يماریب کی گرفتار که نشوند

 مداوا شده،درصدد ماریب که شود متوجه يماریب آن به شدن مبتال اول يروزها در شود یم سرطان به مبتال که یاگرکس

 .است درمان قابل آغاز در اکثر سرطان يماریب و دیآ یبرم

 و درد نوع چیه احساس که نیا اول دیآ یبرنم مداوا درصدد شده سرطان به مبتال که کس آن که شود یم سبب زیچ دو اما

 .کند ینم یناراحت
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 .ندیب ینم را آن شکل ماریب که کند یم بروز بدن از ینقاط در سرطان يماریب یگاه که نیا دوم

 باشد دست ای پا ساق ای ران ای شکم ای نهیس مثل بدن سطح در یسرطان ي غده ساده زبان به و یسرطان يماریب بافت اگر

 .دیآ یبرم مداوا درصدد و ندیب یم را غده آن شده ماریب که کس آن

 ماریب که کس آن شود یم دیتول عضله کی وسط در ای جمجمه درون ای لوزالمعده ای هیر ای کبد در یسرطان ي غده یوقت اما

 .است شده ماریب فهمد ینم ندارد هم درد چون و بند ینم را غده آن شده

 یتیشار مارستانیب به دستور گرفتن و عمل مقدمات يبرا و ردیبگ قرار یجراح عمل مورد دیبا که دانست)نیفرات(بانو یوقت

 قرار موافقت مورد او يتقاضا نیا و بدهد قرار عمل مورد را او)بروخ زائر(پرفسور دارد لیم که گفت رفت یشرق نیبرل در

 .گرفت

 از حواس یپرت از ياثر و است شده خوب یروح لحاظ از استاد حال که دانست یم که نیا با)بروخ زائر(اریدست)دیلفریو( دکتر

 .کرد بهانه را مزاج کسالت و باشد داشته حضور نیفرات بانو یجراح عمل هنگام که نخواست شود ینم دهید او

 .داشت حضور عمل اتاق در ردیبگ قرار عمل مورد دیبا) نیفرات( بانو که يروز در) بروخ زائر( اریدست) مادلنر( دکتر یول

 عدم گفتند بعدها یول نکرد ممانعت هم مارستانیب سییر نشد مارستانیب در) بروخ زائر(کار ادامه از مانع یرسم مقام چیه

 تواند ینم راه چیه از که دانست یم چون و دیورز یم حسد)بروخ زائر( به نسبت او و بوده رشک از مارستانیب سییر ممانعت

 يبرا که نیا تا بشود خطا مرتکب عمل هنگام باز) بروخ زائر( که بود دواریبنشاند،ام فرو او مورد در را خود حسد آتش

 .شود ممنوع کار ي ادامه از شهیهم

 و شد متعجب)دیلفریو(دکتر خود اریدست بتیغ از نه انداخت)نیفرات( بانو یجراح عمل برنامه به ينظر یوقت)بروخ زائر(پرفسور

 ها مارستانیب در چون نباشد حاضر بروخ زائر عمل هنگام تا کرد بهانه را یموضوع هم او که یهوش یب يمتصد بتیغ از نه

 موقت طور به را خود کار يماریب لیدل به ای یعلم يها کنگره در شرکت و مسافرت علت به دکترها که افتد یم اتفاق ادیز

 .کنند یم واگذار گرانید به

 اختالل دچار باز او که شد متوجه کرده موافقت)نیفرات(بانو یجراح عمل ي برنامه با)بروخ زائر(دیشن که نیهم)دیلفریو(دکتر

 .است شده مشاعر

 کارد گاه آن و انداخت زباله سطل در و آورد رونیب اش نهیس از را ماریب قلب)بروخ زائر( که روز آن مخوف واقعه از بعد چون

 آن نرفت،خود مارستانیب به روز نیچند و رساند اش خانه به را او)دیلفریو(دکتر و شد دیسف رنگش و افتاد دستش از یجراح
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 که حاال و ردیبگ دست به را یجراح کارد دینبا گرید و شده هولناك يکار تبه کی مرتکب ناخودآگاه که بفهمد دیبا یم مرد

 .آورد ینم خاطر به را ماجرا آن که شده بد حالش مجدد شود یم معلوم کند عمل خواهد یم

 حواس و باهوش ظاهر به و شد مارستانیب وارد نیمع ساعت در)بروخ زائر(ردیبگ قرار عمل مورد دیبا)نیفرات(بانو که يروز

 .است شده آماده عمل يکامل،برا

 .کرد دست در را دستکش دربر،و را یجراح روپوش پرستار يها زن از یکی کمک با و شست هارا دست دقت با يو

 .بودند کرده آماده یجراح يبرا تخت يرو عمل اتاق به) بروخ زائر( ورود از قبل را ماریب

 .بودند زن هیبق و مرد ها آن از نفر سه که داشتند حضور نفر هفت اتاق آن در روز آن

 .یهوش یب يمتصد) دیسرا( دکتر و بود استاد دوم اریدست) مادلنر(دکتر) بروخ زائر( از ریغ مردها

 پشت از را یسرطان بافت بتوانند نکهیا يبرا نیبنابرا و داشت قرار او پشت در) نیفرات( بانو یسرطان بافت میگفت که يطور به

 بر نظارت دندیخوابان یم عمل تخت ،بر رو به را ماریب کی ی،وقت گذشته در و بخوابانند رو به را او دیبا اورندیب رونیب زن آن

 .شد یم مشکل يو تنفس

 زین و دیکش یم نفس يآزاد به ماریب که کرد اختراع ی،روش مارانیب از گونه آن تنفس بر نظارت يبرا)بروخ زائر( پرفسور اما

 .رندیبگ اندازه را خونش فشار نیمع فواصل در و کنند نظارت قلبش ضربان و او، دنیکش نفس بر توانستند یم

 تیرضا جواب که نیا از بعد و دیپرس را ماریب خون فشار زانیم و ضربان تعداد و تنفس ،شمارهیهوشیب يمتصد از بروخ زائر

 آوردن رونیب يبرا نابغه استاد عمل و داد دستش به را یجراح کارد پرستار يها زن از یکی و کرد دراز را دست دیشن بخش

 .شد شروع زن آن پشت از یسرطان بافت

 ندیبب توانست ینم يعاد چشم کی و بود شده گسترده ماریب پشت تمام خرچنگ،در کی يپاها و دست مانند یسرطان بافت

 .است کجا در زن آن پشت در یرسرطانیغ بافت و گسترده بافت نیب فاصل حد که

 بدون کرد یم جدا سالم بافت از را یسرطان چنگال دقت با و افتی یم را حدفاصل آن)بروخ زائر( يها دست و ها چشم اما

 .شود بیع یب بافت ،وارد سالم بافت و یسرطان بافت حدفاصل از متر یلیم کی اندازه به یحت او کارد که نیا

 حرکت سرعت با يطور ، رفت یم راست دست کمک به که چپش ودست بود کارد به مسلح)بروخ زائر(پرفسور راست دست

 نابغه جراح راست دست خصوص به و دست دو حرکات و کند بیتعق را کارد حرکات توانست ینم)مادلنر( دکتر که کرد یم

 یم را ماریب فشارخون و قلب ضربان و تنفس ،وضعیهوشیب يمتصد از که یزمان یکی ، موقع دو در مگر شد ینم متوقف



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 66 

 را گرید کارد ها قسمت از یبعض دنیبر يبرا و کند ضیتعو را خود کارد خواست یم) بروخ زائر( که یزمان يگرید و دیپرس

 .داد یم پرفسور دست به را گرید کارد ها زن از یکی و انداخت یم زباله ظرف در را فیکث استاد،کارد و ردیبگ دست به

 ییگو و بود یهوشیب يداروها بردن کار به و کشف از ک،قبلیکالس دوره جراحان روش مانند)بروخ زائر( یجراح عمل روش

 آن تا دیبا او و کند یم احساس درد و است حواس و هوش يدارا و ستین هوش یب گرفته قرار عمل تخت يرو که يماریب

 .شود تر کوتاه ماریب رنج مدت تا برساند اتمام به سرعت با را یجراح دارد،عمل امکان که جا

 به نسبت را او يبرتر که دانست ینم دیشا و دیورز یم حسد او به باطن ،در دید یم را استاد عمل سرعت یوقت)مادلنر(دکتر

 یم م،اعترافیندان چه میبدان را قتیحق نیا ،چه میورز یم حسد یکس به ،نسبت باطن در ما یوقت رایز کند یم اعتراف خود

 .است ما از برتر او که میکن

 در و کرد یم قطع را آن کارد حرکت کی با بزرگ شد،استاد یم جدا سالم يها بافت از یسرطان بافت از رشته کی یوقت

 .شد یم قطع خرچتگ يپاها ای ها دست از یکی یعنی انداخت یم زباله ظرف

 دو و کند خشک را عرصه خون تانپون ي لهیوس توانستبه ینم پرستار زن کی که بود ادیز)بروخ زائر(عمل سرعت يطور

 *.بودند تانپون وسله به عمل عرصه کردن خشک دار زن،عهده

 یدرم حرکت به را تانپون يطور و داشتند مهارت خود کار در کردند یم خشک را عمل محل تانپون لهیوس به که ییها زن

  .ردینگ را استاد کارد يجلو که آوردند

  

 یم خشک را جا وآن مکد یم را یجراح عمل منطقه خون که است باند ای بسته کی و است یالملل نیب نام کی تانپون*

  مترجم__کنند یم تلفظ)تانپون(اما سندینو یم)تامپون(شکل به یمیم با را یالملل نیب و يفرانسو کلمه نیا و کند

  

 در یسرطان کوچک نخ کی یحت گرید و شد آورده رونیب زن آن پشت از سرطان يها چنگال ،تمام قهیدق 60 مدت از بعد

 شهیر دنیکش رونیب يبرا او کردند یم محول او به را عمل آن اگر که کرد یم فکر)مادلنر(دکتر و نماند یباق زن آن پشت

 .بود وقت ساعت هشت دیشا و هفت ازمندیمار،نیب پشت کامل هیتصف و یسرطان يها

 بعد و دیپرس را ماریب فشارخون و قلب و تنفس وضع بود یهوش یب يمتصد که يدکتر از گرید يا مرتبه)بروخ زائر(پرفسور

 .خواست اره بود او به یجراح آالت دادن کارش که یزن از

 .داد استاد به را اره درنگ یب هم او
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 ازمندی،ن آن دنیبر که نداشت وجود يزیچ ماریب پشت در رایز کرد تعجب خواهد یم اره)بروخ زائر(که دیشن یوقت)مادلنر(دکتر

 .بفرستند استراحت اتاق به را او و ببندند را ماریب پشت دیبا فقط و بود افتهی خاتمه هم یجراح عمل و باشد اره

 .کرد پشت قسمت از ماریب يها دنده از دنده دو کردن اره به شروع آورد دست به را اره که نیا از بعد)بروخ زائر( پرفسور

 ینم تجاوز پشت حدود از معمول ،طبق شیها شهیر دیآ یم وجود به پشت در که یسرطان بافت که دانست یم)مادلنر(دکتر

 .دواند ینم شهینه،ریس يسو به یعنیبدن، يرو يسو به و کند

 زائر(نکیا و دهیدوان شهیر اش نهیس يسو ،بهییاستثنا طور زن،به آن پشت یسرطان بافت دیشا که کرد فکر وجود نیا با

 .اوردیب رونیب اش نهیس از را یسرطان بافت که نیا تا کند یم قطع را زن دنده دو)بروخ

 که نیا بدون کرد قطع پشت از را اش دنده کرد،دو خارج زن آن پشت از را یسرطان يها بافت که سرعت همان با استاد

 يرو و کرد خم را دنده دو آن و باشد متصل بدن به ها سردنده کی که گذاشت بلکه کند جدا بدن از یکل طور به را ها دنده

 .کرد تا یعنی دیخوابان بدن

 آورد؟ را نهیس قفسه گشودن لیوسا دینبا ایآ)رات میگه(گفت) مادلنر(دکتر

 ایآ که گفت جهت نیا از)مادلنر( دکتر و شد یم داده جراح کی به آلمان در که بود عنوان نیبزرگتر) رات میگه( که میگفت

 به یلیوسا دیبا دهند انجام یجراح عمل ، نهیس درون بخواهند یعلل به یوقت که شود آورده نهیس قفسه گشودن لیوسا دینبا

 .نشود لیتعط تنفس فهیوظ تا فتدیب کار

 

 را نهیس قفسه بار نیاول يبرا که بود او چون بود کرده ابتکار)بروخ زائر(پرفسور هم را لیوسا آن که مییبگو دیبا هم را نیا

 .آموخت جراحان به شود ماریب مرگ سبب که نیا بدون را نهیس قفسه درون یجراح و گشود

 قفسه جدار حرکات و دارد جا آن در بدن مهم ياعضا از قسمت کی که دهیپوش کامال و محدود ستیا منطقه نهیس قفسه

 .کند یم تنفس به کمک نهیس

 یم رونیب هیر دو از هوا ، شود یم تنگ نهیس قفسه که گاه آن و شود یم هوا از پر هیر شود،دو یم باز نهیس قفسه یوقت

 .رود

 فشار بکشد نفس بتواند یآدم که نیا يبرا و است مؤثر یلیخ نهیس حرکات ط،دریمح يهوا ،فشاریداخل عوامل بر عاوه

 .هست نیزم سطح در نکیا که باشد نیهم دیبا انسان بدن بر طیمح يهوا
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 است جهت نیهم به و رسد ینم شیها هیر به الزم يهوا یعنی شد خواهد خفه کند،انسان رییتغ یلیخ فشار نیا زانیم اگر

 و مسافران اتاق داخل در را هوا فشار زانیم ، کنند یم پرواز ادیز ارتفاعات در که يامروز مسافر حامل يماهایهواپ در که

 و مسافران و است کم هوا فشار زانیم جو ارتفاعات در رایز(دارند یم نگه نیزم سطح در هوا فشار زانیم اندازه به ها خلبانان

 .)شد خواهند خفه بعد و ناراحت ابتدا ارتفاعات آن ها،در خلبان

 انسان بدن به هوا،نسبت فشار زانیم در گرچه ندیبگشا اطیاحت بدون را نهیس صندوقچه یجراح عمل هنگام اگر هم نیزم در

 .رسد ینم هیر به نه،هوایس شدن باز اثر بر اما شود ینم حاصل يریی،تغ

 يخطر ردیبگ قرار هوا معرض در میمستق طور نخاع،به که يطور به بشکافند یجراح عمل هنگام را انسان جمجمه اگر اما

 .کنند یم افتیدر هست زین ژنیاکس که را خود يکماکان،غذا ها رگ لهیوس مغز،به يها وسلول شود ینم ماریب متوجه

 در توانستند ینم اما ندیبگشا را ،جمجمهیجراح اعمال در توانستند یمصر،م کشور میقد جراحان که است لیدل نیهم به

 .گفت یم بدرورد را یزندگ ماریب رایز کنند یجراح عمل به تالش نهیس صندوقچه

 کارد که یحال در مرد شود،آن آورده نهیس قفسه گشودن لیوسا که است الزم ایآ که گفت) بروخ زئر( به)مادلنر(دکتر یوقت

 درون ياعضا که نیا تا دیکن نگاه گفت و کرد ماریب نهیس به اشاره چپ دست انگشت با داشت راست دست به را یجراح

 .دینیبب امتداد نیا از را نهیس

 .است شده مشاعر اختالل دچار گرید بار)بروخ زائر( که افتیدر)مادلنر(دکتر وقت آن

 یم حضور یجراح تاالر در يکارآموز يبرا که یپزشک انیدانشجو به جراحان که بود يا گفته ، گفت) بروخ زائر( چه آن

 .دیگو ینم و گفت ینم خود همکاران به خطاب را گفته عمل،آن تاالر ،دریجراح چیه و گفتند یم افتندی

 آن در که ییها زن یحت و دارند اطالع حیتشر از همه دارند حضور عمل اتاق در جراح کی به کمک يبرا که یکسان چون

 .کند یم جلوه شکل چه به بگذرانند نظر از را ها آن پشت از اگر و ستیچ انسان نهیس درون که دانستند یم بودند اتاق

 .میببند را ها دنده نیا ما که دیبده اجازه) رات میگه:(گفت مادلنر دکتر

 و دیدرخش شیها چشم از یبرق و کرد)مادلنر(دکتر متوجه را سر حرف آن دنیشن از بعد کرد یم نگاه را ماریب که) بروخ زائر(

 ؟یکن یفضول من کار در که داده اجازه تو به یکس چه زد بانگ

 .کرد حمله) مادلنر( دکتر به داشت دست در که یجراح کارد با آورد یم زبان بر را کلمات نیا که یحال در بزرگ جراح

 يزیم به و دارد نگه را خود نتوانست) بروخ زائر( و کرد یجاخال بازان بوکس قول به و دیکش کنار را خود سرعت با) مادلنر(

 شود ور حمله) مادلنر( به دوباره که برخاست و شکست نکشیع و افتاد نیزم به و کرد تصادم داشت قرار آن يرو ماریب که
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 و کردند خارج عمل اتاق از را)بروخ زائر(ها زن از نفر دو و کرد رها موقت طور به را ماریب که یهوشیب يمتصد کمک با او اما

 يسو به مارستانیب کارکنان از يا عده که شد سبب يادهایوفر کند آزاد را خود که زدیم پا و دست)بروخ زائر(گرید اتاق در

 .دندیدو اتاق آن

 زن به ما تا بازنگردد عمل اتاق به که دینگهدار را او شما گفت بودند آمده کمک به که مارستانیب کارکنان به)مادلنر(دکتر

 .میده نجات مرگ از را او و میبرس ماریب

 را زخم و گذاشتند شیجا به را یسرطان ماریب دنده دو و کردند مراجعت عمل اتاق ها،به زن و یهوشیب يمتصد و)مادلنر(دکتر

 انجام تیموفق ،با زن آن پشت از یسرطان يها بافت کردن دور عمل که نیا با یول فرستادند استراحت اتاق رابه او و بستند

 .گفت بدرود را یزندگ بود آورده وجود به او در دنده برداشتن که يا لطمه اثر در بود شده

 و جوان جراحان سرمشق یجراح اعمال در اش يسرد خون که) بروخ زائر( چون يمرد از افتاد اتفاق روز آن که يا واقعه

 فکر) یهوش یب يمتصد( دیسرا دکتر و) مادلنر( دکتر روز آن و نمود یم بیعج یلیخ بود سالمند جراحان از یبعض یحت

 .است یواقع وانهید کی چون فرستاد مارستانیت به دیبا را) بروخ زائر( که کردند

 کردند وحشت ماریب حال مشاهده از بودند) بروخ زائر( اریدست عمل اتاق در که یزنان و مردان که افتاد اتفاق بارها گذشته در

 که بود)بروخ زائر(او و دیرس یم نظر به سرد خون نفر کی فقط اتاق آن در و مرد خواهد ماریب که کردند یم حاصل نیقی و

 و برد ینم نیب از را مرد آن يسرد خون رمنتظرهیغ واقعه چیه و داد یم ادامه عمل به ارانشیدست وحشت به توجه بدون

 .کرد ینم پرت را حواسش

 آسمان از البیس گاه آن و دیغر یم رعد و زد یم خارج،برق در طوفان اثر در بود عمل مشغول)بروخ زائر( که یهنگام بارها

 نظر از را خارج وضع و ندازدیب اتاق پنجره به ينظر و بردارد خود کار از بار،سر کی)بروخ زائر(که آن یب ختیر یفروم

 .بگذراند

 آن از خارج در و دندید) مادلنر( دکتر به را)بروخ زائر(عمل،حمله اتاق روز،در آن در که ییها آن میبسنج میتوان یم نیبنابرا

  .شدند رتیح اندازه چه دچار دندیشن را شیادهایفر و کردند مشاهده را پازدنش و دست اتاق

  

  حرکت یب قلب ماساژ ابتکار

 جا نیا در و است بود،متعدد عمل اتاق در او العاده فوق يخونسرد دیمو که ییها دهیپد)بروخ زائر( يا حرفه یزندگ خیتار در

 دیجد روش کی مکتب و ومبداء دیرس ثبت به یجراح اعمال تارخ ده،دریپد آن رایز میکن یم اکتفا ها آن از یکی ذکر به فقط
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 هم امروز و کردند يرویپ روش آن ،از ضرورت موقع گر،درید جراحان) بروخ زائر(از بعد و شد قلب یجراح اعمال مداوا،در

 .کنند یم

 بلکه لیما فقط نه کا،یآمر و اروپا جراحان از يا کرد،عده ابتکار بار نیاول يبرا را قلب يرو یجراح)بروخ زائر( که نیا از بعد

 .کند یم چه استاد آن که نندیبب و باشند داشته حضور قلب يرو بر)بروخ زائر( یجراح عمل هنگام که شدند آرزومند

 ای بسته مدار ونیزیتلو کی صفحه يرو را)بروخ زائر(عمل جراحان که نیا تا بود نشده اختراع ونیزیتلو ،هنوز موقع آن در

 و کنند مشاهده را عمل آن کینزد از و شوند حاضر عمل تاالر در که بودند ریناگز یجراح عمل دنید يبرا و نندیبب باز مدار

 آن شماره بروخ زائر یرانیا اریدست يحجاز دکتر(بود ادیز داشتند حضور زائربروخ عمل مشاهده يبرا که یجراحان شماره چون

 است يتاالر تئاتر یآمف که میدان یم و کردند نییتع عمل محل يبرا را ثئاتر یآمف کی)است گفته نفر پانصد کینزد را ها

 حضور تاالر آن در که یکسان تمام جهت نیهم به و گرفته قرار يگرید يباال یکی و است مدرج آن نشستن يجا که مدور

 .نندیب یم را مرکزتاالر داشتند

 از عمل دنید يبرا که بودند هم ییکایآمر جراحان شدند حاضر تئاتر یآمف آن در عمل روز آن در که یجراحان نیب در

 .نندیبب بهتر را عمل صحنه بتوانند که آمدند یم نیدورب با ها آن اغلب بود عیوس و بزرگ تئاتر یآمف چون و آمدند کایآمر

 زائر(اریدست که یپزشک کارکنان يها گزارش و بود تازه زیچ کیروز، آن در که گذاشتند ،بلندگو تئاتر یآمف آن در روز آن در 

 .دیرس یم حضار اطالع به بلندگو لهیوس به دادند یم گزارش او به و بودند) بروخ

 گزارش فقط و ستین تاالر آن در یکس ییگو که شد یمستول تئاتر یآمف آن بر سکوت يطور شد شروع یجراح عمل یوقت

 تنفس و قلب وضع به بود مربوط ها گزارش آن که میدان یم و دیرس یم گوش به بلندگو از دادندیم) بروخ زائر(به که ییها

 .بودند کرده هوش یب را يو که ماریب

 يا لحظه از و دید یم را یجراح عمل صحنه فقط و نداشت اطراف به توجه نیکوچکتر اش هیروح و عادت طبق)زائربروخ(

 از که تئاتر یآمف سکوت وسط در کند نگاه را تاالر در حاضر تیجمع که دیبرنگردان رو بار کی یحت شد شروع عمل که

 .شد یم دهیشن شیها بال يصدا کرد یم پرواز آن يفضا در يا پرنده گذشته،اگر گو بلند يصدا

 بلندگو لهیوس به او يصدا و است شده متوقف قلب ضربان که گفت بود ماریب وضع بر نظارت دار عهده که یپزشک ناگهان

 .دیرس بودند تئاتر یآمف در که یکسان تمام گوش به

 از بعد که است نی،ا باشد یم مختلف يها قسمت به خون دنیرسان يبرا بدن یاصل و يمرکز تلمبه که قلب وقفه الزمه

 یعنی(غذا هستند گرید يها سلول از تر حساس غذا نخوردن قبال در که بدن يها سلول از قسمت کی، کوتاه یمدت

 .رندیم یم و کنند ینم افتیدر)خون
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 ،در رگ سرخ هر وارید و هست اعضاء همه به خون دنیرسان يبرا گرید يها انسان،تلمبه کالبد در بدن یاصل تلمبه از ریغ

 رگ سرخ از خون که است نیا يا تلمبه حرکات آن از منظور و شود یم منبسط و منقبض میدا طور بدن،به طول سراسر

 ياجزا و کنند هیتغذ ها ن،سلولیموئ عروق لهیوس به و برسد هستند سرخرگ کوچک شعب که نیموئ عروق به و کند عبور

 ها سلول دهان در پستانک گذارد یم رخواریش کودك دهان در مادر،پستان که گونه همان دندیرس ها سلول به یوقت خون

 متعدد يها بدن،تلمبه مختلف يها قسمت به خون دنیرس يبرا انسان بدن در که نیا با. بخورند غذا ها آن تا گذارند یم

 کند ینم عروق،عبور از خون شود،و یم متوقف هم گرید يها تلمبه شد متوقف قلب یعنی یاصل تلمبه که نیهم دارد وجود

 که کشد ینم طول و شود گذاشته ها سلول دهان در خون،پستانک ياجزا لهیوس ها،به آن در و برسد نیموئ يها رگ به تا

 .رندیم یم یگرسنگ از باشد یم مغز يها سلول که انسان بدن يها سلول نیتر حساس همه از قبل

 قهیدق چند تا که کردند ینیب شیافتاده،پ ضربان از ماریب قلب که کردند حاصل ،اطالع تئاتر یآمف در حاضر جراحان یوقت

 .شد خواهد آشکار ماریب باشد،در یم مغز يها سلول مردن که مرگ اثر نیگر،اولید

 ضربان توقف از اطالع از بعد که بودند یکسان ها آن نیب در سدینو یم یقیحق سرگذشت نیا سندهینو یآلمان)تروالد ژارگن(

 آن که خود یجراح عمل در)بروخ زائر(که بود نیا بر لیدل ماریب قلب شدن متوقف رایز شدند وقت خوش و یراض ماریب قلب

 .است خورده شکست بود کرده دیتول سروصدا یجراح و یپزشک يایدن در همه

 یعنی(خود يروزیپ که نداشت وجود هم نفر کی دیشا بودند)بروخ زائر( خوردن شکست خواهان که یکسان نیب در روز آن

 و همان ماریب مرگ و است همان یجراح عمل در قلب ضربان وقفه دانست یم چون نداند محقق را)بروخ زائر تیموفق عدم

 از بعد که شدند آماده و آوردند فرود بودند دوخته یجراح عمل موضع به قهیدق آن تا که را خود يها نیدورب ها آن از یبعض

 و است یجراح نفوذ قابل ریغ قلب،منطقه که نیا از نانیاطم با و بروند رونیب تئاتر یآمف از و زندیبرخ ماریب مرگ اعالم

 .کنند بازگشت خود يها درمانگاه به گرفت نخواهد و نگرفته قرار عمل مورد هرگز

 خود ستادیا ضربان از ماریب قلب که دید یم و دیشن یم امتحان بزرگ مجلس آن در و بود)بروخ زائر(يجا به گرید کس هر

 .درآورد حرکت به را حرکت یب قلب توان ینم يمقو يدارو چیه حال،با آن در که دانست یم و کرد یم گم را

 جا آن به دارو دیبا که يها قسمت به را ،دارو خون انیجر و باشد گردش در خون که کند یم اثر بدن در یدارو،زمان رایز

  .است دهیفا ،بدون دارو بردن کار به ستادیبازا گردش از خون و شد حرکت یب یوقت و کند منتقل برسد

 گرفت،به دست به را ماریب رند،قلبیگ یم دست به را یگالب ای بیس کی که طور همان و نکرد گم را خود بروخ زائر یول

 .کرد ماساژ به شروع مییبگو که آن بهتر و فشردن به شروع و کرد احاطه را آن ها انگشت و دست کف با که يطور
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 که باشد يفشار به هیشب درست قلب ياو،رو دست فشار که دیمال یم را قلب يطور بلکه مخصوص روش بدون نه یول

 را قلب قهیدق هر در هم)بروخ زائر(زند یم بار 72 قهیدق هر در قلب که طور همان و آورد یم وجود قلب،به یعیطب حرکت

 .باشد قلب یعیطب انبساط و انقباض به هیشب او ماساژ که نیا تا کرد یم رها را آن فشار هر از بعد و فشرد یم بار 72

 به مالش با را قلب یکس بروخ زائر از قبل که نشده ذکر مانده يجا به میقد از که یجراح و یپزشک اسناد از کی چیه در

 زائر(قهیدق سه مدت.  زد ابتکار نیا به دست جهان یجراح خیتار در که بود یکس نیاول بروخ زائر نیبنابرا درآورد حرکت

 .بود ماریب حرکت یب قلب مالش مشغول)تئاتر یآمف(طیمح مطلق سکوت در)بروخ

 رها را قلب و گشود را دست و کرد احساس را قلب گرفتن خود،جان دست بود،در قلب مالش مشغول که قهیدق سه از بعد

 .است شده ضربان يدارا ماریب قلب که گفت که برخاست بلندگو از بود ماریب حال يمتصد که يدکتر يصدا و کرد

 یم ها آن به غذا دنینرس اثر بر يو مغز يها سلول افتاد ینم کار به گرید قهیدق دو حداکثر و قهیدق کی، ماریب قلب اگر

 .کند زنده ماریب آن توانست ینم)بروخ زائر(گرید و مردند

 کیتکن با و شتریب يقدر مدت نیا امروز و مردند یم خون انیجر قطع از بعد قهیدق پنج مغز يها سلول دوره آن در چون

 یم زنده خون انیجر قطع از پس قهیدق ده تا جراحان از یبرخ هینظر بنابر و قهیدق هشت تا مغز يها سلول یجراح يدیجد

 از تواند ینم یکیتکن و یعلم قدرت چیمردند،ه مغز يها سلول که نیا از پس و است یقطع ها آن مرگ پس آن از اما ماند

 .کند يریجلوگ ماریب کامل مرگ

 ابتکار،با آن و شد)بروخ زائر( و یجراح عمل تیموفق به یفتد،منتهیب کار به ماریب قلب شد سبب که) بروخ زائر(روز آن ابتکار

 جراحان،هنگام طرف امروز،از تا و شد دیجد درمان روش کی مبدا و ،منشایجراح ا،دریدن جراحان از ییها نخبه حضور

 ثبوت به کرد دایپ یالملل نیب انعکاس که يطور را،به خود يسرد خون)بروخ زائر(روز آن در و شود یم ،اعمال ضرورت

 .دیرسان

 روز آن اما ندارد جلوه یکس يبرا گرید و شده کیکالس قواعد آن،از آوردن در حرکت به يقلب،برا ،ماساژیجراح امروز،در

 در که کرد یم جلوه نوظهور و يرعادیغ يقدر به کار نیا گرفت دست به مالش يبرا را یقلب بار نیاول يبرا)بروخ زائر(که

 یکی یحت و نداند وار وانهید عمل کی را)بروخ زائر(عمل که نبود نفر کی یداشتند،حت حضور تئاتر یآمف در که یجراحان نیب

 .دیدرآ حرکت به است ممکن ماریب حرکت یب قلب که کردند ینم ینیب شیپ بودند متخصص همه که عده آن از

 برخود تیموفق آن از بعد که میکن فکر دیشا و کرد زنده را مرده کیبود، سابقه بدون ایدن در که يابتکار با)بروخ زائر(روز آن

 .فروخت کبر گرانید بر و دیبال

 .ببرد نیب از را مرد آن يخونسرد تواند یمرده،نم کردن زنده یحت شد معلوم و نشد دهید)بروخ زائر(روش و حال در یتفاوت اما
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 خون و اعتنا یب يمرد هم عمل اتاق از خارج در او که شود تصور دیم،شایکرد صحبت)بروخ زائر(يسرد خون به راجع چون

 .بود سرد

 مشرب خوش و گرم خون و یاجتماع يمرد یزندگ بزرگ،در جراح آن که دهد یم نشان) بروخ زائر(همکاران خاطرات اما

 به رسد چه تا دندیند ییاعتنا کم يو از نبود عمل اتاق در او که يعاد ساعات در)بروخ زائر(پرستاران از کی چیه و بود

 .خشم و ییترشرو

 همان در يو دیرس نیبرل به يشورو دولت سرخ ارتش که یهنگام و نشد خارج نیبرل از)بروخ زائر(دوم یجهان جنگ در

 .داد یم ادامه کار به شد یشرق نیبرل مؤسسات ن،جزویبرل میتقس از بعد که مارستانیب

 آن توپ هزار ده که داد قرار راهدف نیبرل جبهه توپ هزار چهل با دیرس نیبرل منطقه به یوقت يشورو دولت سرخ ارتش

 در بود کارش محل که مارستانیب همان در) بروخ زائر(هم دوره آن در یول کرد یم کیشل نیبرل شهر خود يسو به همواره

 یزخم وقفه بدون چون بخوابد یمتوال ساعت دو توانست ینم و دیخواب یم تناوب به هم آن ساعت دو ای کی فقط روز شبانه

 .کرد یم عمل تخت سه يرو العاده خارق جراح آن و بودند نهاده تخت سه)بروخ زائر( اتاق در.آوردند یم مارستانیب به را ها

 تلریه یخودکش با نیبرل جنگ اما کرد یخودکش نیبرل در آلمان دولت سیرئ)تلریه(يالدیم 1945 سال لیآور ماه آخر روز

 ادامه يشورو ارتش و یآلمان سربازان نیب ن،جنگیبرل در وقفه بدون وشب مه،روز ماه هشتم روز تا روز آن از و افتین خاتمه

 .داد یم قرار عمل مورد را ها آن)بروخ زائر(و آوردند یم مارستانیب به را مجروح سربازان وقفه بدون همچنان و افتی

 هشتم ن،دریبرل جنگ چه گر و بخوابد میدا طور به نتوانست هم ساعت مین دیمه،شا ماه نهم روز تا لیآور انیپا از بروخ زائر

 زائر( اما افتی شد،خاتمه میتسل بالشرط و بود شده آلمان دولت سیرئ که)تزیدون فن(اساالریدر هیاعالم با 1945 مه ماه

 . آوردند یم مارستانیب به کان کما را نیمجروح رایز بخوابد نتوانست نهم روز تا)بروخ

 با)بروخ زائر(که شدند یاتاق وارد يشورو فاتح سربازان داشت ادامه نیبرل در جنگ که مه ماه آغاز يروزها از یکی در

 .بود مجروح سربازان کردن عمل مشغول آلود خون سراپا یروپوش

 ادامه نیبرل خود در جنگ که ییروزها در یحت و اند شده مارستانیب وارد يشورو سربازان که دانست ینم)بروخ زائر(

 .نبود خود نجات و جان فکر در اصال و دیشن ینم را توپها ینشدن قطع غرش يداشت،صدا

 یاضیر و میحک) دسیارشم( وضع به بود هیشب شدند اتاق آن وارد يشورو سربازان که یعمل،هنگام اتاق در)برو زائر(وضع

 مهاجم سربازان)لیسیس( رهیجز در واقع) راکوزیس( شهر در که یهنگام ، الدیم از قبل 212 سال در یونانی معروف دان

 محاسبه مشغول و گرفته قرار يو مقابل یهندس شکل کی و نشسته نیزم بر که دندید را او و شدند اش خانه وارد یروم
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 آن يرو)دسیارشم(خون و کشتند را او بودند آمده خشم به دانشمند آن ییاعتنا یب از که یروم سربازان است شکل آن يرو

 .ختیر یهندس شکل

 نکشتند را يدند،وید عمل حال در آلود خون سراپا را او و شدند)بروخ زائر( عمل اتاق وارد که نیا از بعد يشورو سربازان اما

 شد مسلم و دندیرس نیبرل به يشورو سربازان یوقت که ستین مناسبت بدون تیواقع نیا ذکر و داد ادامه کار به)بروخ زائر(و

 زائر(اما ختندیگر مغرب طرف به نیبرل جراحان و پزشکان از ادیز يا عده ستین يداریپا به قادر آلمان تختیپا که

 به یجراح کارد با را)بروخ زائر(حمله روز آن که یکسان همه و نبرد ادی از را خود یجراح فهیوظ و ختینگر)بروخ

  .شدند شگفت در اریبس واقعه آن از داشتند اطالع مرد آن يسرد خون سوابق از و دندید)مادلنر(دکتر

  

  گرفت قرار نیبرل فاتح تیحما تحت)بروخ زائر(

 شهرت و اسم که) ژوکوف( مارشال رفت نیب از شهر آن در ها یآلمان مقاومت و شد نیبرل وارد يشورو فاتح که نیا از پس

 .داد قرار تیحکا مورد را بزرگ جراح آن بود دهیشن را بروخ زائر

 .کند جلوه يعاد نظرش در) بروخ زائر( از) ژوکوف( مارشال تیحما است ممکن خواند یم را موضوع نیا که يا خواننده

 .بود که)ژوکوف(مارشال موقع آن در که مییگو یم کلمه چند در نیبنابرا

 يشورو دولت غاتیتبل نیمسئول که نیا با و ساله نه و چهل بود يافسر موقع آن در)ژوکوف-چینو یت کووونستان-یورکیگ(

 ای فرد مردم کشورشان در خواهند ینم کتاتورهاید چون(نکنند بزرگ یلیخ را)ژوکوف(که داشتند دقت نیاستال مالحظه به

 ریجماه اتحاد مردم نزد افسر آن) باشد خودشان نام به يروزیپ و تیموفق هر هستند لیما و کنند تصور مهم را يگرید افراد

 که ها یآلمان هیعل بزرگ جنگ سه در) ژوکوف( چون بود کرده دایپ انیخدا مرتبه چون يا مرتبه ارتش سربازان و يشورو

 .بود شده يروزیپ به لینا بود ساز سرنوشت سه هر

 .بود يالدیم 1942 آغاز و 1941 سال در مسکو شدجنگ يروزیپ به لینا آن در)ژوکوف(که جنگ نیاول

 يگنبدها خود نیدورب ،بایآلمان افسران که دیرس ییجا به يشورو خاك در شرفتیپ ضمن يتلریه آلمان ارتش موقع آن در

 را آلمان ارتش)ژوکوف( یول دانستند یم روز سه ای دو کار را مسکو اشغال و دندید یم را يشورو تختیپا مسکو يساهایکل

 .رهاند سقوط خطر از را يشورو تختیپا و راند عقب مسکو رامونیپ از

 کی)ژوکوف(جنگ آن در و بود يالدیم 1943 سال در نیاستال جنگ شد يورزیپ به لینا آن در)ژوکوف( که گرید جنگ

 که یکسان و شدند يشورو ارتش ریاس ارتش آن سربازان و افسران وهمه کرد محاصره گراد نیستال خود در را آلمان ارتش
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 نفع به را جنگ گراد،سرنوشت نیاستال جنگ در آلمان خوردن شکست که دانند یم دارند اطالع یجهان دوم جنگ خیتار از

 .کرد نیی،تع آلمان ضرر به و نیمتفق و يشورو

 که)ژوکوف(نام ذکر با شد مسلم نیبرل در يشورو ارتش يروزیپ که نیا از وپس بود نیبرل جنگ در)ژوکوف(سوم يروزیپ

 نامش به که بود ارشد افسر گانهی يشورو افسران نیب در)ژوکوف( کردندو کیشل توپ ریت هزار بود جنگ آن فاتح سردار

 .نشد کیشل شتریب ریت 324 از يشورو فاتح افسران ریسا يبرا و شد کیشل توپ هزار

) بروخ زائر(، دارد يادیز يکارها ، فاتح سردار هر که نیبرل در يروزیپ آوردن دست به آغاز در هم آن)کوف ژو(چون يمرد

 خانه در يباال یروس زبان به تابلو کی شد شناخته او خانه که نیا از بعد و داد قرار تیحما مورد را او و داشت خاطر به را

 ) است بزرگ بروخ زائر خانه جا نیا:( بود شده نوشته آن يرو و کردند نصب اش

 گرم کی یحت نیبرل سقوط از بعد اول روز پانزده در.شد بد یلیخ جا آن در خواربار وضع کرد سقوط نیبرل که نیا از پس

 .نشد داده مردم به خواربار

 هیبن که گرسنگان از یبعض و.نخوردند غذا وعده کی یحت نداشتند خواربار از يا رهیذخ که یکسان روز پانزده آن تمام در

 نود که نیبرل رانیو شهر در و نداشتند حرکت قدرت که شدند ناتوان يطور یگرسنگ شدت از یبعض و نداشتند،مردند يقو

 خورد را آن بتوان که زیچ چیه بود شده رانیو انگلستان و کایآمر ییهوا یمتوال بمباران اثر بر آن يها ساختمان از درصد

 یصورت در نداشتند هم آب بلکه بودند محروم غذا خوردن از فقط نه نیبرل مردم از ادیز يا عده مدت آن در و.نداشت وجود

 فصل آن در 1945 سال در یول آمد یم دست به یخوارک يها يسبز انواع ، نیبرل در ماه آن در سال هر و بود مه ماه که

 .نداشت وجود نیبرل در یخوارک يسبز يا شاخه بهار

 و بردند یم اش خانه و مارستانیب به خواربار مرد آن اجیاحت زانیم از شیب یلیخ)بروخ زائر( يبرا يشورو ارتش افسران یول

 کارکنان نیب آوردند یم شیبرا يشورو افسران که را کنسرو يها یقوط و قهوه و قند و گوشت و نان ،مازاد بروخ زائر

 .کرد یم میتقس اش زده یقحط گانیهمسا ای مارستانیب

 ها يشورو و بود) بروخ زائر(او و داشت لیاتومب نفر کی فقط گذشته يشورو افسران از موقع آن در نیبرل رانیو شهر در

 يبرا هم يا هیسهم و دادند)بروخ زائر(به بودند کرده مصادره جا همه در که ییها لیاتومب نوع از)اوپل(مارك لیاتومب کی

 .شد یم داده بزرگ دانشمند آن به که کردند نییتع آن نیبنز

 يها نیسیتکن و دانشمندان از ادیز يا عده دولت آن شد مسلم يشورو دولت يروزیپ و کرد سقوط نیبرل که نیا از بعد

 .شوند کار مشغول جا آن در تا کرد منتقل يشورو به را یآلمان
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 گرید یتخصص و یعلم يها رشته در بلکه نکرد اکتفا داشتند تخصص صنعت در که ییها آن جلب به فقط يشورو دولت

 .کرد جلب را برجسته افراد هم

 کار يبرا و کردند ینم وطن يعالقه،جال با اگر که بودند یکسان شدند یم جلب يشورو دولت طرف از که ییها آن نیب در

 آلمان در چون گرفتند یم شیپ را يشورو راه یزندگ ادامه يبرا و يناچار حکم به روز طیشرا آن ،در رفتند ینم يشورو به

 جفت کی یحت و آمد ینم دست به یزندگ يها ازین از کی چیه گذشته خواربار از یجهان دوم جنگ از پس خورده شکست

 که شد ینم تصور یحت که بود چنان وضع و ادیز یلیخ يبها به هم آن اهیس بازار در مگر شد ینم دایپ فروش يبرا کفش

 .کند راست کمر جنگ يها یخراب و مشکالت بار ریز از بتواند کشور نیا زین یطوالن ندهیآ در

 .بود بروخ زائر کند یزندگ جا آن در و شود منتقل کشور آن به خواست یم يشورو دولت که یکسان از یکی

 از بعد و رفت مارستانیب به) بروخ زائر( دارید يبرا يشورو ارتش يبهدار سازمان سیرئ) یسنسکیو(پروفسور ژنرال روز کی

 گرم سالم که دارم افتخار ام شده لینا سعادت نیا به که نکیا و نمیبب را شما بتوانم که بودم لیما هموراه ورود،گفت

 نندیبب را شما دارند آرزو کنند یم کار ما ارتش در که یجراحان و پزشکان تمام چون و.کنم ابالغ شما به را)ژوکوف(مارشال

 دارید آن يبرا را گرید روز دو)بروخ زائر(دیکن نییتع جا نیا به ها آن آمدن يبرا را يروز امکان صورت در کنم یم تقاضا

 کردند یم کار سرخ ارتش يبهدار در و بودند جراح ای پزشک همه که يشورو افسران از يا عده نیمع روز در و کرد نییتع

 هیپا بلند افسر کی مانند)بروخ زائر(و گرفتند قرار صف کی در استاد احترام به و رفتند مارستانیب به)بروخ زائر( دنید يبرا

 .داد دست ها آن کیکای با و گذشت ها آن مقابل از ندیب یم سان را گرید افسران که

 زائر(یخودپرست حس که بود نیا يبرا)یسنسکیو(پروفسور ژنرال طرف از فاتیتشر آن آوردن وجود به که میدان یم امروز

 احساس يقدر الاقل که افتی را یکس جهان در توان یم ایآ اما نبود تکبر نابغه،اهل جراح آن چه گر و کند اقناع را) بروخ

 يا گوشه و هی،کنا صحبت ضمن در یوقت ، اشخاص نیتر متواضع یحت که میدان ینم ایآ باشد؟و نداشته یپرست نفس

 ایشوند؟آ یم شاد بشنوند فیتعر اگر و شوند یم دهیباشد،رنج ها آن یخصوص یزندگ از یقسمت به مربوط که بشنوند

 یم دهیرنج و پژمرده چگونه او بکنند حرفه صاحب کی تخصص و رتیبص مورد در انکار نیکوچکتر اگر که میا ازمودهین

 شود؟

 يقدر که افتی توان ینم را یکس انیآدم نیب در خالصه و است یخودپرست حس از یناش یدگیرنج و یپژمردگ آن

 .ستندین يعاد مشاعر يدارا که ییها آن مگر نباشد خودپرست

 بتواند تا بدهد نیتسک را او یخودخواه حس خواست یم سرخ ارتش يبهدار سازمان سیرئ و بود انسان کی هم)بروخ زائر(

 .کند خود شنهادیپ قبول به وادار را يو
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 امراض از یبعض يبرا که ارتش افسران از تن چند شد آرام شهر آن سقوط هیاول يروزها از پس نیبرل اوضاع که نیا از بعد

 نیبنابرا و داد قرار عمل مورد را ها آن او و کردند مراجعه)بروخ زارئ( به خود سیرئ لهیوس به داشتند یجراح عمل به اجیاحت

 .داشت متعدد يها فرصت) بروخ زائر( به مراجعه يبرا)یسنسکیو(پروفسور ژنرال

 آن در يشورو دولت که گفت و برود مسکو به کردن کار يبرا که کرد شنهادیپ)بروخ زائر( به ها فرصت آن از یکی در يو

 حقوقش زانیم و گذاشت خواهد دسترسش در راننده و لیاتومب و داد خواهد یالقیی خانه کی و يشهر خانه کی او به جا

 .شد خواهد پرداخته يشورو دولت طرف از بکند نییتع قدر هر و باشد یم او خود به بسته هم

 که يطور به و کرده جلب را آلمان یصنعت کارشناسان و دانشمندان ادیز يا عده يشورو دولت که دانست یم)بروخ زائر(

 .است برده زور به را ها آن از یبعض داشت شهرت

 صادر شما دولت طرف از يدستور مسکو به جا نیا از من انتقال يبرا ایآ دیپرس سرخ ارتش يبهدار سیرئ از که بود نیا

 .است شده

 )رات میگه( يا نه گفت)یسنسکیو(

 که یصورت در و کارکنم جا نیهم در دهم یم حیترج من ستین ياجبار مسکو به جا نیا از من انتقال چون گفت)بروخ زائر(

 .کنم يریگ کناره کار از که دهم یم حیترج باشد ياجبار من انتقال

 بر کار از را)بروخ زائر( که نیا تا یشرق آلمان حکومت يبرا شد يزیدستاو بعدها آمد خواهد يزود به که يطور به گفته نیا

 .کند کنار

 مسکو و نمود فیتکل کسب و کرد مخابره مسکو به را جواب آن)ژوکوف(و برد)ژوکوف(يبرا را)بروخ زائر(جواب)یسنسکیو(

 نیبرل ینظام فرماندار که) ژوکوف(و باشد کار مشغول نیبرل در همچنان که دیبگذار خود حال به را)بروخ زائر( که داد جواب

  .کرد انتخاب نیبرل یبهداشت مشاور سمت به را) بروخ زائر(بود

  

  زدند)بروخ زائر(به انییکایآمر که یتهمت

 .شدند نیبرل وارد انییکایآمر تا گذشت یمدت شد اشغال يشورو ارتش طرف از نیبرل که نیا از بعد میدان یم

 و کصدی تا کرد اشغال را نیبرل که نیا از بعد يشورو ارتش رایز نبود ینظام شرفتیپ از یناش نیبرل به انییکایآمر ورود

 یشرق آلمان یغرب مرز امروز که بود یخط يشورو ارتش شرفتیپ حد نیآخر و نمود شرفتیپ هم نیبرل يمتر لویک شصت

 فاتح دول سران نیب نیبرل سقوط از ،قبلیاسیس مذاکرات جهین،نتیبرل به انییکایآمر ورود و است یغرب آلمان یشرق مرز و
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 هر(شد، اشغال نیبرل که نیا از پس بودند گذاشته قرار سران شود اشغال يشورو ارتش طرف از نیبرل که آن از شیپ که بود

 و بشوند نیبرل امور اداره دار عهده اشتراك با فرانسه و انگلستان و کایآمر و يشورو دولت چهار)باشد کرده اشغال را آن کس

 .دارد ادامه امروز تا روش نیا که کنند اشغال را نیبرل از یقسمت ها آن از کی هر

 .است بوده آلمان يناز حکومت توجه مورد که کردند متهم را)بروخ زائر(شدند نیبرل وارد که نیا از بعد انییکایآمر يبار

 و کردند بهانه داد یم نشان آلمان ارتش یژنرال متحدالشکل لباس در را او و داشت وجود)بروخ زائر( از که را یعکس ها آن

 .کردند معزول آلمان تختیپا یبهداشت مشاور شغل از را او نیبرل امور اداره چهارگانه يشورا در

 آن و کرد یم کار یشرق نیبرل مارستانیب در)بروخ زائر(شد،چون اشغال و میتقس دولت چهار طرف از نیبرل که نیا از پس اما

 .کرد ماندگار یبهداشت مشاور شغل در را او)ژوکوف(مارشال و بود يشورو یاشغال منطقه قسمت

 رهیذخ افسر عنوان به او يسرباز خدمت دوره به داشت،مربوط وجود آلمان ارتش یژنرال لباس با)بروخ زائر(از که یعکس اما

 .است آلمان ارتش

 به ییها دوره یط از ،بعد نیمع فواصل در و کردند یم دایپ درجه عیترف شاغل افسران ،مانند رهیذخ افسران آلمان ارتش در

 .شدند یم باالتر درجه به لینا)رهیذخ افسران میتعل يها دوره(ماتیتعل گرفتن فرا نام

 عهدنامه موجب به و رفت نیب از آلمان در فهیوظ نظام کرد متارکه را ،جنگ اول یجهان جنگ در آلمان ارتش که نیا از پس

 و باشد نداشته فهیوظ سرباز آلمان که شد مقرر دیگرد لیتحم آلمان بر زمان آن فاتح دول طرف از که)يورسا( به موسوم

 .بدهد لیتشک ریبگ يمستمر و داوطلب سربازان از ينفر کصدهزاری ارتش کی یداخل تیامن حفظ يبرا

 که یوقت و گرفت خود صنف در ییها درجه بود)رهیذخ افسر( که)بروخ زائر(شود لغو آلمان در فهیوظ نظام که نیا از قبل یول

 به کرد برقرار را فهیوظ نظام و گذاشت رپایز را يورسا مانیپ و دیرس قدرت به تلریه و آمد کار يرو آلمان در يناز حکومت

 متهم علت بود نیا و دادند رهیذخ افسر صنف در یژنرال درجه بروخ زائر جمله از يا عده به مخصوص حکم کی موجب

 ها ییکایآمر شد شروع کایآمر و يشورو نیب سرد جنگ که آن از بعد که یدرحال ها يناز با يهمکار به)بروخ زائر(شدن

 گرفتند خدمت به بودند کرده کینزد يکار هم زین ها يناز با ها آن از یبعض که را آلمان ارتش هیپا بلند افسران از يا عده

 .کردند استفاده ها آن اطالعات از و

*** 

 شود فرزند يدارا توانست ینم ماهانه نظم جمله از و یزنانگ ياعضا فیوظا از يبرخوردار و سالم مزاج بودن دارا با که یزن

 .نمود مراجعه)یتیشار( مارستانیب به و کرد يرویپ انیآشنا و شاوندانیخو اندرز از
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 آن یجراح عمل با اگر و گرفته قرار او،کج یجنس جهاز از یقسمت که است نیا يو بودن نازا علت که بودند گفته زن آن به

 .شد خواهد فرزند يرد،دارایبگ قرار راست اش یجنس جهاز از قسمت

 درمان است نازا یجنس جهاز از یقسمت گرفتن قرار کج سبب به که را یزن توان یم یجراح عمل با که بود گفته)بروخ زائر(

 او که کرد موافقت)بروخ زائر(کرد مراجعه) یتیشار( مارستانیب به زن آن که نیا از پس و شود فرزند يدارا که يطور به کرد

 .بدهد قرار عمل مورد را

 اما باشد داشته حضور عمل اتاق در خواست ینم)بروخ زائر( ارانیدست از)مادلنر(دکتر روز آن در و کردند نییتع را عمل روز

 از بتواند يو شد دهید حواس اختالل اثر)بروخ زائر(در اگر و شود دیمف است ممکن عمل اتاق در او حضور که کرد فکر بعد

 .کند يریجلوگ او لهیوس به عمل ادامه

 .کند یم عمل یخوب به و است يعاد مشاعر يدارا)بروخ زائر(که افتیدر عمل اتاق به ورود از بعد اما

 به را ها زن یتناسل جهاز در یکنند،جراح یم عمل انسان بدن مختلف يها قسمت در که یعموم معمول،جراحان طور به

 جراح آن که دید)مادلنر( و بود دست رهیچ بدن يها قسمت همه یجراح در)بروخ زائر( اما کنند یم واگذار متخصص جراحان

 زن وآن رساند انجام به را زن آن یجنس جهاز در یکرد،جراح یم عمل بدن گرید يها قسمت در سرعت،که همان ،با بزرگ

 قرار عمل مورد او پروستات ي غده دیبا که کردند عمل اتاق وارد را يمرد و کردند خارج عمل اتاق از استراحت يبرا را

 .ردیبگ

 دست از را فیکث يها دستکش مارستانیب کارکنان از زن کی و شد خارج عمل اتاق از کامل وحواس هوش با)بروخ زائر(

 .کرد دست شده،به یضدعفون و زیتم دستکش جفت کی و شست را ها دست)بروخ زائر( و آورد رونیب شیها

 یم عبور آن از ادرار يمجرا که است يا غده بدهد قرار عمل مورد را آن دیبا نابغه روز،جراح آن در که)پروستات(ي غده

 در ما چون یول نوشت یپزشک کتاب کی و داد حیتوض یلیخ دیبا آن عمل طرز و)پروستات(غده شکل دادن نشان يبرا.کند

 یم خوانندگان به را پروستات غده ساده اریبس یانیب با اختصار به میندار یپزشک کتاب نوشتن قصد)بروخ زائر( حال شرح

 .میشناسان

 .گذرد یم حلقه آن از ادرار يمجرا و است حلقه کی مثل بایتقر آن شکل که دیریبگ نظر در را غده کی

 .ستندین آن عوارض جهینت در و پروستات غده يدارا ها زن و دارد وجود ها مرد در فقط غده نیا
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 رایز)جلو در(یعنی یونانی زبان در آن يمعنا و شده یپزشک اصطالحات وارد یونانی زبان از که است يا کلمه)پروستات(کلمه

 آن و گذرد یم پروستات ي غده از شد خارج مثانه از که نیا از بعد ادرار يمجرا و گرفته قرار مثانه يجلو پروستات،در غده

 .شود یم ادرار يمجرا قسمت نیآخر وارد گاه

 اما ونددیپ یم مثانه چپ،به هیکل از يگرید و راست هیکل از یکیو است دوتا شودیم شروع ها هیکل از که ادرار يآغاز،مجرا در

 .گذرد یم پروستات غده از مردها در مجرا آن و است یکی شد جدا مثانه از ادرار يمجرا که نیا از پس

 از یبعض ،دریسالخوردگ ي دوره در اما ندرت به مگر ندارد يرعادیغ وضع مردها یجوان و یکودک دوره در پروستات غده

 .شود یم يرعادیغ وضع يمردها،دارا

 ای پروستات غده که شود یم آشکار ریز شکل دو از یکی ،به مردها یسالخوردگ ي دوره پروستات،در ي غده يرعادیغ وضع

 .سخت و سفت ای شود یم شل اصطالح به و سست

 در شده پروستات غده تورم دچار که یگذرد،شخص یم آن از ادرار يمجرا شد،چون سخت و کرد ورم پروستات ي غده اگر

 به شود یم بند شاش به مبدل محاوره زبان به و البول حبس به عسرالبول حال رفته رفته و کند یم ادرار یسخت به آغاز

 .کند ادرار تواند ینم که يطور

 ادرار تواند ینم که کند یم ،احساس آغاز در مرد آن شد وشل مرد،سست کی یسالخوردگ دوره در پروستات ي غده اگر اما

 نیا از کی هر و شود یم خارج شیمجرا از ،ادرار اراده بدون و شودیم البول سلس به مبتال یمدت از بعد و دارد نگه را خود

 .است کننده ناراحت اری،بس دیایب شیپ سالخورده مرد کی يبرا که عارضه دو

 دیشا و(ها قرن که مییگو یم میشناساند خوانندگان به را ،پروستات یعلم دهیچیپ مباحث در ورود بدون و یسادگ به حاال

 یم یتلخ و رنج با را عمر هیشدند،بق یم پروستات غده عوارض از یکی ،دچار کهولت دوره در که یمردان)سال هزاران

 و دیرهان ها رنج از را یپروستات مارانیب پروستات غده در یجراح عمل با)بروخ زائر( که نیا تا شدند ینم معالجه و دندیگذران

 .گشود مارانیب آالم بردن نیب از يبرا را بزرگ یدرمان مکتب کی

 که موقع همان در ندیگو یم يا عده و دارد وجود اختالف پروستات غده در یجراح عمل نیاول خیتار مورد در که گفت دیبا

 کردند،اما یم را عمل آن ها يشورو جمله از و گرانیدانست،د یم خود ابتکارات از را پروستات غده کردن عمل)بروخ زائر(

 از صددرصد ماریب و دیرس یم یوقطع دیمف جهینت به کرد یم پروستات غده در)بروخ زائر( که یعمل هر که است آن مسلم

 .شد یم رها رنج

 باطن در دهد یم ادامه کار به سرعت با بیع بدون مشاعر و جمع حواس با)بروخ زائر( دید یم که)مادلنر(دکتر حال هر به

 ستیآپاند عمل مورد دیبا که را يمارید،بیرس اتمام به پروستات غده عمل که نیا از بعد و برد یم رشک او یدست رهیبرچ
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 که هم را ستیآپاند عمل و کرد ضیتعو را ،دستکش جمع حواس با همچنان)بروخ زائر(و کردند عمل اتاق وارد ردیبگ قرار

 .دیرسان انجام به بود افتاده پا شیپ يها عمل او،از چون یجراح يبرا

 و داد یم ادامه کار به خوردن غذا بدون داشت کار که یساعت تا نبود ناهار خوردن فکر در مارستانیب در روزها)بروخ زائر(

 .کند ینم ،ابراز بکند هم اگر و کند ینم یگرسنگ احساس روز در يو که دانستند یم مارستانیب کارکنان

 نیا از قبل و برداشت خواند یم لیاتومب در که را خود کتاب و آورد در به تن از را روپوش یجراح عمل نیآخر از بعد روز آن

 گذراند نظر از بود شده گرفته مارانیب از مورد هر در که ییها عکس با را خود يها کار ي برنامه شود خارج مارستانیب از که

 قبل روز چند از و کنند یم ها مارستانیب تمام در جراحان را کار نیا و باشد داشته یذهن سابقه فردا يکارها يبرا که نیا تا

 بدنش داخل از مجهول ي اشعه لهیوس به که را ییها وعکس خوانند یم را ماریب پرونده یجراح عمل کی به مبادرت از

 یاصل ياعضا وضع و او خون فشار و يماریب ،سوابق سن لحاظ از ماریب مشخصات تمام و گذرانند یم نظر از شده گرفته

  .گذرد یم نظرشان از قلب وضع خصوص به و بدن

  

  کرد قطعه قطعه کیک مثل را ماریب مغز

 که)درسد( شهردار منسوبان از ساله 55 زن کی به بود مربوط گرفت قرار)بروخ زائر( مطالعه مورد که ییها پرونده از یکی

 .کرد یم یتلق یتیاهم با مارانیب از را زن آن مارستانیب سیرئ

 قابل جراح چند) درسد( شهر در که نیا وبا شود خارج سرش از) بروخ زائر( دست به دیبا که داشت سر در يا غده زن نیا

 .بدهد قرار عمل مورد را او)عالمه استاد(رات میگه که نیا تا آمد نیبرل به زن آن بودند قبول

 يبردار لمیف او يکارها از و باشند داشته حضور عمل اتاق در خواستد یم که یبرداران لمیف با چگونه میدید که)بروخ زائر(

 و شوند حاضر عمل اتاق در ها آن که کرد یم موافقت و داشت محبت یپزشک انیدانشجو به بود،نسبت مخالف کنند

 .رندیبگ فرا و نندیبب را او يکارها

 در یپزشک انیدانشجو از يا عده ردیبگ قرار عمل مورد ساله 55 زن آن دیبا که بعد روز که شد قرار)بروخ زائر( موافقت با

 .باشند داشته حضور عمل اتاق

 یس ها آن که اند گفته یبعض و هست اختالف داشتند حضور زن آن سر از يبردار غده عمل در که یانیدانشجو تعداد درباره

 محل که یاتاق چون باشد حیصح نفر ستیب دیبا قاعده به و اند نوشته نفر ستیب را ها آن ي شماره یبعض و بودند نفر

 زائر( که روز آن در و باشند داشته حضور جا آن در انیدانشجو از نفر یس تا نداشت شیگنجا قدر آن بود) بروخ زائر(کار
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 و يفور کار کی يبرا را)مادلنر(دکتر عمل آغاز از قبل لحظه نیآخر در اوردیب رونیب ماریب زن مغز از را يا غده دیبا)بروخ

 .نداشت حضور اتاق در یکس)بروخ زائر(ارشد همکاران از جهینت در و کردند احضار مارستانیب سیرئ طرف از ریتأخ رقابلیغ

 شروع دندیگذران یم نظر از دقت به را عمل ي صحنه انیدانشجو که یحال در بروخ زائر و بودند زده را ماریب زن بلند يموها

 .کرد ماریب زن جمجمه گشودن به

 یم قرار جمجمه يرو و کرد یم تا گاه آن و کردن،بلند اره از بعد را جمجمه استخوان از یقسمت جهت نیا از)بروخ زائر(

 از که یاستخوان که)بدهند قرار نیزم يرو است وصل ها لوال به که یحال در و بردارند نیزم کف از که يا چهیدر مانند(داد

 .رندینم آن يها سلول و باشد داشته اتصال مادر استخوان به شده جدا جمجمه

 جادیا ماریب جمجمه در را يا چهیدر و گرفته قرار مغز يکجا در دهد یم آزار را زن آن که يا غده دانست یم)بروخ زائر(

 .شد گشوده بود جا آن غده که یمکان در درست که کرد

 با و است انسان دهیجیپ و یاصل ياعضا از یکی دارند،مغز تخصص رشته آن در که است یجراحان مغز،کار در یجراح عمل

 دایپ وسعت یلیخ مغز به راجع اعضا فیوظا کارشناسان و پزشکان ،اطالعات طرف نیا به يالدیم هفدهم قرن از که نیا

 .است مجهول شناسان ستیز و پزشکان بر اعضا فیوظا لحاظ از ها آن کار که دارد وجود ییها ،قسمت مغز در ،هنوز کرده

 يکارآموز و لیتحص دوره کی مغز،مستلزم ییشناسا و بشناسد را مغز دیبا کند یم یجراح عمل به اقدام مغز در که یجراح

 وزن بر دیبا را کلمه نیا(بشود کرتکس اسم به مغز از منطقه کی يمرکز قسمت وارد دینبا یجراح کارد و است يجد

 که بدن یاتیح فهیوظ دو بشود کرتکس يمرکز قسمت وارد یجراح کارد اگر چون)مترجم - کرد تلفظ)زنانه کرست(کرست

 .مرد خواهد یآدم و شد خواهد متوقف است ها هیر حرکات يگرید و قلب حرکات یکی

*** 

 و دیشو کینزد گفت داشتند حضور عمل اتاق در که یانیدانشجو به) بروخ زائر(، شد گشوده جمجمه چهیدر که نیا از پس

 از قسمت کی فقط که یصورت در است سلول اردیلیم ده يدارا یآدم مغز که اند گفته شما به کرد اظهار و دینیبب را زنده مغز

 یعصب ارتباطات ها آن تمام نیب و شوند یم هیتغذ خون با ها سلول وتمام دارد سلول اردیلیم چهارده باشد یم کرتکس مغز

 .دینیب را رگ سرخ یمیدا حرکت تا دیکن نگاه و دارد وجود

 شما به را نیا که ها آن. مرد خواهد شود جدا مغز از یسلول اگر و ستین دیتجد قابل مغر يها سلول که اند گفته شما به

 يها دست بودند تر کینزد)بروخ زائر(به که انیدانشجو از تن چند و دیاوریب جلو را خود يها دست.باشند یم نادان اند گفته

 .بردند جلو را خود
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 جدا را مغز از يا قطعه و برد فرو ماریب زن مغز در را خود یجراح کارد کند یم قطع را کیک نان کی که نیا مانند مرد آن

 درآمده انیجر به که را یخون تانپون با بود)بروخ زائر(کنار که پرستار زن و گذاشت انیدانشجو از یکی دست کف در و کرد

 .کرد جمع را بود

 از یکی دست کف در و آورد رونیب را مغز از يا بار،قطعه هر و رفت فرو ماریب مغز در)بروخ زائر( یجراح کارد بار شش

 .گذاشت انیدانشجو

 قطعه قطعه که دانستند یم همه و کردند یم لیتحص یپزشک دانشکده در داشتند حضور اتاق آن در که یانیدانشجو تمام

 نابغه استاد آن کردند یم فکر که بود يقدر به) بروخ زائر( مهارت و علم به ها آن اعتقاد اما شود یم مرگ مغز،سبب کردن

 گذارد یم ها آن يجا کرده،بر جدا ماریب نخاع از که را مغز قطعات البد و زند ینم ماریب به یبیآس او عمل کند،و ینم اشتباه

 .دیآ یم در اول شکل به ماریب مغز و خورد یم جوش اطراف با قطعات آن و

 يمغذ ماده يدارا که یظرف در شگاهیآزما در و دیببر تا دادم شما به را ها نیا گفت انیدانشجو به خطاب گرید بار)زائربروخ(

 باز گرید روز پانزده آمد وجود به چه آن و شد خواهد برابر دو روز پانزده از بعد که دید دیخواه و دیبگذار است ها سلول

 نیا گرید دیبرسان غذا ها سلول به چنان ،هم شما اگر که افتی خواهد ادامه قدر آن مغز يها سلول رشد و شود یم دوبرابر

 مغز يها سلول که ندیگو یم هستند نادان همه شما استادان یول داشت نخواهد آمده وجود به که را چه آن شیگنجا کشور

 .شوند ینم دیتجد

 یب يمتصد که يدکتر موقع نیا در و ستندینگر یم را یجراح عمل ي صحنه وحشت با بودند اتاق در که پرستار يها زن

 .است مرده ماریب که شد متوجه بود یهوش

 حضور د،دریآ یم شیپ یجراح عمل هنگام که منتظره ریغ عیوقا قبال در همواره يا حرفه پرورش سبب به ها، پزشک

 یس یتیروا به و ستیاتاق،ب آن در و باشند یم سرد خون هستند گانهیب یپزشک لحاظ از که گرید افراد ای ماریب يایاول

 هنوز توانست ینم یهوش یب دکتر اما کردند یم لیتحص یپزشک ي دانشکده در گرچه و داشتند حضور یپزشک يدانشجو

 .است مرده ماریب دیبگو)بروخ زائر( به بلند يصدا با ها آن حضور با و بداند محارم جزو ها آن

 یعموم عاتیشا اما برساند قتل به را ماریب ، عمل هنگام) بروخ زائر(  که بود دهیند موقع آن تا چه گر ، یش هویب دکتر

 ،به یجراح کارد با مرد رد،آنیبگ را)بروخ زائر( يجلو خواست)مادلنر(دکتر یوقت که بود دهیشن یحت و دیشن یم را مارستانیب

 .کرد حمله او

 زائر( حمله ییرسوا که آن میب از و ستین ساخته يکار ماریب کردن زنده يبرا يگرید و او دست از گرید که یهوش یب دکتر

 مارستانیب کارکنان از تا شد خارج عمل اتاق از نشود دیتجد انیدانشجو از تن یس ای ستیب حضور در یجراح کارد با)بروخ
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 دکتر با مارستانیب کارکنان یوقت.بدهد ادامه خود یعقالن ریغ کار به نتواند يو تا رندیبگ را)بروخ زائر( و ندیایب و ردیبگ کمک

 رتیح ها آن ي مشاهده از) بروخ زائر( شدند عمل اتاق وارد بود شده ملحق ها آن به خارج در که)مادلنر( دکتر و یهوش یب

 .است عمل اتاق جا نیا که دیدان ینم مگر دییایب جه نیا که داد اجازه شما به که: زد بانگ و کرد

 خارج اتاق از را او کشان کشان و گرفتند را شیها دست و ختندیر برسرش نکرده توجه او حرف به بمارستان کارکنان یول

 .بستند را شیوپاها ها دست خطرناك و یواقع وانهید کی مثل کرد یم مقاومت و زد یم پا و دست چون و کردند

 بستند را)بروخ زائر( يوپاها ها دست که مارستانیب کارکنان و یپزشک انیدانشجو از تن یس ای ستیب حضور با ییرسوا آن

 .ردیبگ را آن انتشار يجلو توانست ینم یکس که شد مشهور يطور

 .نشد منتشر یشرق آلمان ها روزنامه در واقعه آن بود،خبر حکومت نظر تحت ها ،روزنامه یشرق نیبرل در چون اما

 جراح،بدون کی)یتیشار( مارستانیب در که نوشتند کنند ذکر را) بروخ زائر( اسم که آن یب یغرب نیبرل يها روزنامه یول

 .است دهیرسان قتل به عمل نیح در را ماریب کی یپزشک مصلحت و علت

 قسمت دو نیب يا رابطه که نیا تا نداشت وجود يسرتاسر واری،دیغرب نیبرل و یشرق نیبرل نی،ب امروز ،مثل دوره آن در

 و کردند حاصل اطالع بود دهیرسان قتل به عمل اتاق در را زن کی که یجراح نام از مردم یغرب نیبرل در و نباشد نیبرل

 .است معروف)بروخ زائر(که دانستند

 یم شما به بانیرق و حسودان ي پرداخته و ساخته را عهیشا آن داشتند)بروخ زائر( ياستاد و علم به دهیعق که یکسان اما

  .آوردند

  

  کرد یم یدگیرس شده عمل اموات به که يمرد

 .آمد یم شمار به یجراح عمل از ات،بعدیمتوف بازرس و)راسل(دکتر اسم به بود یپزشک یشرق نیبرل یتیشار مارستانیب در

 عمل ایآ بدهد صیتشخ تا کرد یم نهیمعا را جسد)راسل(دکتر گفت یم بدرود را یزندگ یجراح عمل از بعد ماریب کی یوقت

 .نه ای دهیرس انجام به)یعلم(یطب نیمواز طبق بر یجراح

 .بود نبرده یپ عمل آن بودن یعمل به یجراح عمل جلسه صورت خواندن از که بود یصورت در نیا البته

 سؤال سه ای دو با داد یم ارائه یجعل جلسه صورت کی نفوذ اعمال با بود کرده عمل به اقدام که یجراح اگر

 .کند عمل یشرق نیبرل يها مارستانیب در توانست ینم پس آن از و شد یم محکوم)راسل(دکتر
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 .رفتیپذ ینم يعذر چیه با را زیچ سه)راسل( دکتر

 .کند ،فوت عمل ریز ماریب که نیا اول

 چون است او مرگ مسئول داده قرار عمل مورد را او که یجراح کند فوت عمل ریز يماریب اگر گفت یم)راسل( دکتر

 .کند عمل را او دینبا کند یم فوت یجراح عمل ریز ضشیمر ادیز احتمال به داند یم که یجراح

 هنگام یبهداشت اصول تیرعا در یکوتاه نشانه که برود ایدن از دینبا یجراح زخم کردن چرك اثر بر يماریب که نیا دوم

 .است عمل

 .ردیبم کزاز يماریب از یجراح عمل از بعد يماریب که نیا سوم

 اتاق تا و کند ینم چرك یجراح عمل از پس ماریب زخم نباشد فیکث یجراح لیوسا و عمل اتاق تا گفت یم)راسل(دکتر

 جراح)راسل(دکتر موارد نیا در و شود ینم کزاز مرض دچار یجراح عمل از بعد ماریب کی نباشد آلوده یجراح لیوسا و عمل

 .کند موافقت يو تبرئه با بود محال و دانست یم مسئول را

 بدرود را ی،زندگ کزاز يماریب ای زخم چرك عمل،از از بعد ای بودند مرده یجراح عمل ریز که یمارانیب از کی هر به راجع او

 يبرا را گرید يا نسخه و فرستاد یم مارستانیب سیرئ يبرا را آن از نسخه کی که کرد یم هیته یگزارش گفتند یم

 .کرد یم ارسال شد يبهدار ریوز یشرق آلمان حکومت لیتشک از پس که يبهدار سرپرست

 جراح آن شاگردان از کرد یم سیتدر و رفت یم هم یپزشک دانشکده يها کالس به)بروخ زائر(که گدشته در)راسل(دکتر

 .نوشت)تز(نامه رد،دانشیبگ يدکتر پلمید بتواند که نیا يبرا دیرس اتمام به لشیتحص دوره که نیا از وپس بود نابغه

 استفاده گرانید يها نامه دانش و ها کتاب متون از بود خواب مرض به مربوط که نامه دانش آن نوشتن يبرا)راسل(دکتر

 نیا تا کرد میتقد استاد به را آن و دیرسان اتمام به را خود ي نامه دانش که نیا تا بود کار مشغول سال دو حدود در و کرد

 .کند افتیدر را يدکتر پلمیاو،د و کند بیتصو آلمان یپزشک يها دانشکده رسم طبق که

 دانش از دانشجو دفاع( يبرا را يروز خواند یم را دانشجو ي نامه دانش که نیا از بعد استاد که بود نیا رسم آلمان در

 یسؤاالت به و شد یم حاضر بودند گرید استاد چند ،و مربوط استاد که یمجلس در دانشجو روز آن در و کرد یم نییتع)نامه

 یم بیتصو اش نامه دانش بود قبول قابل ها پاسخ واگر داد یم پاسخ کردند یم او از اش نامه دانش به راجع استادان که

 .دادند یم يدکتر پلمید او به دانشگاه و دانشکده يروسا يامضا به یپزشک دانشکده طرف از و شد
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 کاسه که يطور به کند دفاع خود ي نامه دانش از دیبا روز چه در که نداد اطالع راسل دکتر به)بروخ زائر( و گذشت یمدت

 آن در یکس يو از ریغ و بود نشسته یپزشک دانشکده در خود دفتر اتاق در) بروخ زائر( که يروز و شد زیلبر) راسل( صبر ي

 .کرد يادآوری را نامه دانش موضوع و رفت او نزد راسل نداشت حضور اتاق

 که را ماریب چند تاکنون تو دیپرس راسل از و کرد خارج آن از را راسل نامه دانش و گشود بود دسترس در که را یاستاد،اشکاف

 ؟يا کرده معالجه بودند خواب مرض به مبتال

 ).داد یم قرار خطاب طرف تو عنوان به را مردم شتریب بروخ زائر(

 .ام نکرده درمان باشد خواب بهمرض مبتال که را يماریب هنوز من: راسل

 ؟يا نوشته را ها نیا چطور پس): بروخ زائر(

 وآن خواندم بود شده نوشته خواب مرض به راجع که را ییها نامه دانش و ها وکتاب کردم قیتحق سال دو من: گفت راسل

 .است شده اقتباس منابع آن از شده نوشته مجموعه نیا در چه

 ؟يا دهید را مرض نیا به مبتال مارانیب و يا رفته هست خواب يماریب جا آن در که یمناطق به ایآ): بروخ زائر(

 .استا نه:  راسل

 ؟يا دهید را خواب يماریب به مبتال ماریب کی آلمان در ایآ): بروخ زائر(

 .ندارد وجود خواب يماریآلمان،ب در گفت راسل

 است یادب ي رساله کی يا نوشته تو که نیا صورت نیا در گفت و کرد پرت او يسو به را راسل ي نامه دانش)بروخ زائر(

 يماریب درمعالجه و دهید خود يها چشم با را آن موضوع تو که است آن یپزشک ي دانشنامه و یپزشک نامه دانش کی نه

 .یباش داشته شرکت

 .آمد شیپ یرانیا معروف پزشکان از کی يبر واقعه نیا رینظ

 یم لیتحص آلمان د،دریرس) یاسیوس( یطب بزرگ مقامات به رانیا در یپزشک التیتحص خاتمه از بعد که یرانیا پزشک آن

 انتخاب دهان سرطان يماریب نوع کی را خود ي دانشنامه ،موضوع لیتحص خاتمه از بعد و بود)بروخ زائر(شاگردان از و کرد

 .است)الماء سرطان(یعرب زبان به و) نوما(ییاروپا يها زبان به آن اسم که کرد

 دانشنامه از دفاع ي جلسه انعقاد روز انتظار در گاه آن و نوشت را اش دانشنامه و دیکش زحمت یمدت یرانیا پزشک

 .کرد يروزشمار
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 يادآوری که شد ریناگز یرانیا پزشک که يطور به است کرده فراموش را دانشنامه موضوع)بروخ زائر(که بود نیا مثل یول

 .ایب من دفتر به فردا گفت او به)بروخ زائر(و کند

 ؟يا دهید باشد نوما به مبتال که را يماریب تو خود ایآ که دیپرس يو از)بروخ زائر( و رفت استاد دفتر به یرانیا پزشک بعد روز

 .داد یمنف جواب یرانیا پزشک

 ؟يا داده شگاهیآزما کی به هیتجز يبرا ای يا کرده هیتجز را) نوما( سرطان بافت از يقدر ایآ): بروخ زائر(

 .داد یمنف جواب باز یرانیا پزشک

 نه؟ ای هست آلمان در سرطان يماریب نوع نیا ایآ که دیپرس)بروخ زائر(

 .ستین آلمان در سرطان نوع نیا داد جواب یرانیا پزشک

 يا نوشته تو که نیا پس گفت و شد پخش اتاق کف اوراقش که کرد پرت شیسو به يطور را او ي نامه دانش)بروخ زائر(

 !ستین یپزشک ي دانشنامه کی

 ي دانشنامه استادان از گرید یکی ییراهنما به و شد خارج اتاق از و برداشت نیزم از را خود ي دانشنامه اوراق یرانیا پزشک

 . نوشت يگرید

 خواستند که یهنگام و شد ور حمله)مادلنر(دکتر به یجراح کارد با)بروخ زائر(که آن از بعد راسل دکتر سوابق نیا به توجه با

 طور به و فرستاد زین)هال(دکتر يرابرا آن و کرد هیته ی،گزارش زد یم پا و دست خود ییرها يکنند،برا آرام و دارند نگه را او

 بعد یشرق آلمان يبهدار ریوز. کند یجراح به اقدام دینبا گرید مرد نیا گفت و دانست ماریب قتل مسئول را بروخ زائر حیصر

 .کرد احضار را)هال(دکتر و او)راسل(دکتر گزارش افتیدر از

 ریوز نزد) هال( ودکتر او که نیا از پس و بود کرده مذاکره) هال( دکتر با) بروخ زائر( به راجع ، گزارش آن از قبل)راسل(دکتر

 وبه میهست)بروخ زائر(شاگردان همه ما کرد اظهار و گفت يبهدار ریوز به) هال( دکتر با را اش مذاکره خالصه رفتند يبهدار

 بهدست را یجراح کارد بعد به نیا از گذاشت دینبا و است وانهید کی مرد،امروز نیا یول میدار ییآشنا یجراح در او نبوغ

 .ردیبگ

 نفوذ با افراد تیحما مورد نیا اما دیایب شیپ دیا نوشته خود گزارش در شما که یوضع نبودم لیما هم من گفت يبهدار ریوز

 .بشوم زور اعمال به او،متوسل مورد در خواهم ینم من و است دولت و حزب
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 يماد لیمسا يبرا) بروخ زائر(چه گر و بشود بازنشسته که دیکن شنهادیپ و دیکن مذاکره يو خود با کرد اظهار)راسل(دکتر

 بداند اگر است يماد لیوسا ازمندین یزندگ ي ادامه يبرا ، انسان هر و باشد یم انسان کی چون اما ستین تیاهم به لیقا

 که نمود خواهد موافقت کرد خواهد افتیدر کند یم افتیدر امروز که را ییایمزا و حقوق تمام شدن بازنشسته از پس که

) بروخ زائر( یکنون يایمزا و حقوق که دیبرسان بیتصو به را یقانون طرح کیاو، کردن یراض يبرا دیبا و بکشد کار از دست

 .شود پرداخته او به است زنده که يروز تا

 يبرا را)بروخ زائر(ران،یوز موافقت از بعد و کنم یم مطرح دولت أتیه جلسه در را موضوع نیا من گفت يبهدار ریوز

 .دیاین من نزد مذاکره يبرا او است ممکن یول کرد خواهم احضار مذاکره

  .دیبرو يو نزد شما خود امدین و دیکرد احضار را او اگر):راسل( دکتر

  

  )بروخ زائر(کردن بازنشسته موضوع

 به مربوط یقانون حهیال يبهدار وزارت که شد قرار و کرد موافقت بهداشت ریوز هینظر با یشرق آلمان رانیوز أتیه

 .کرد احضار را بروخ ،زائر يبهدار ریوز نیبنابرا کند هیته خدمت يایمزا تمام از استفاده حق با را بروخ زائر یبازنشستگ

 .رفت مالقاتش به يبهدار ریوز انتظار برخالف نابغه جراح اما

 تا خود يبهدار ریوز آمده)بروخ زائر(دادند خبر که نیهم بودند دارشید منتظر نفر ر،چندیوز انتظار اتاق در که نیا با روز آن

 اتاق در و داد عبور بود کارش اتاق و انتظار اتاق نیب که ییراهرو از را او و رفت)بروخ زائر( استقبال به انتظار اتاق در

 .شدم خوشوقت اریبس رات میگه دارید از من امروز که دیکن باور گفت و نشست کار،کنارش

 عمر انیپا تا را یکنون يایمزا و حقوق شود بازنشسته اگر که بدهد مژده بروخ زائر به خواست یم يبهدار ریوز که نیا با

 گفتند من به)رات میگه( يا: گفت عاقبت و کند مطرح چگونه را مالقات یاصل موضوع که دانست ینم کرد خواهد افتیدر

 .دیبکش کار از دست و دیکن استراحت دیدار لیم شما که

 .يدیشن را حرف نیا یکس چه از دیپرس)بروخ زائر(

 .دمیشن یافواه طور به داد جواب يبهدار ریوز

 .بکشم کار از دست که نیا تا ستمین خسته من کرد اظهار)بروخ زائر(
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 بود گفته)ژوکوف(مارشال فرستاده به) بروخ زائر( ن،یبرل به ها یروس ورود از بعد قبل سال چند بود دهیشن که يبهدار ریوز

 بازنشته دیندار لیم که دینگفت)ژوکوف( مارشال ندهینما به 1945 سال در شما مگر کرد اظهار دیکش خواهد کار از دست که

 د؟یشو

 گفته نیا من دهان از هرگز گفت و دوخت يبهدار ریوز يها چشم به را خود درخشان يها نک،چشمیع پشت از)بروخ زائر(

 بدون من و بود شغلم به وابسته من یزندگ امروز،ادامه مثل هم روز آن رایز شوم بازنشسته دارم لیم من که امدهین رونیب

 .بدهم ادامه یزندگ به توانستم ینم کردن کار

 

 فیتحر را شما گفته کرد صحبت شما با) ژوکوف( مارشال طرف از که سرخ ارتش يبهدار سییقرار،ر نیا از:  يبهدار ریوز

 .است کرده

 اگر و کنم کار جا آن در و بروم مسکو به ندارم لیم گفتم فقط و نکردم صحبت شدن بازنشسته به راجع او با من:  بروخ زائر

 . گرفت خواهم کناره کار از بکنند مسکو به رفتن به مجبور مرا

 بازنشسته به راجع ایآ دیپرس يبهدار ریوز از بود يعاد وعقل هوش يدارا روز آن در که)بروخ زائر(و شد برقرار سکوت يقدر

 است؟ شده صادر شما يبرا يدستور من شدن

 باشد؟ شده صادر يدستور من يبرا که طرف از:  يبهدار ریوز

 .دولت طرف از داد جواب بروخ زائر

 و دیکن استراحت دیدار لیم که دمیشن یافواه طور به یول نکرده صادر من يبرا يدستور شما به راجع یکس: يبهدار ریوز

 دیکن یم افتیدر امروز که ییایمزا و حقوق تمام تا کرد میخواه میتقد بیتصو يبرا را یقانون ما دیباش استراحت به لیما اگر

 .شود پرداخته شما به العمر مادام

 لیم و کنم یزندگ توانم ینم کردن کار بدون ومن. است کارم به وابسته من یزندگ گفتم که طور همان گفت)بروخ زائر(

 .بدهم ادامه کار به هستم زنده که يروز تا دارم

 ادامه کار به همواره شما که دارد لی،م دهیشن را شما نام که کس گر،هرید يکشورها و کشور نیا در کرد اظهار يبهدار ریوز

 یمدت از بعد کس هر که ستیا طور نیا یزندگ عتیطب یول دیده نجات مرگ از را يا عده سال هر خود نبوغ با و دیبده

 و نباشند مستثنا یکل قانون نیا شمول از است ممکن هم شما چون ینوابغ یحت و کند یم یخستگ احساس کردن کار

 و میکن استراحت و میبکش کار از دست که است آن م،بهتریکرد یخستگ احساس کردن کار عمر کی از پس ما که یهنگام

 اگر که دیا شده متوجه ایآ و دیسیبنو را خود خاطرات که دیستین صدد در نابغه،شما استاد يا یراست...میسیبنو را خود خاطرات
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 دار عهده امروز شما چه گر داشت؟و خواهد ندهیآ يها نسل يبرا يا استفاده چه شود منتشر کتاب شکل شما،به خاطرات

 يها شیآزما از ندهیآ يها نسل اما دیا داده نجات مرگ از را نفر هزاران کنون تا و دیهست خود نوع هم به بزرگ خدمات

 .شود منتشر کتاب شکل به شما یعلم خاطرات که نیا مگر شد نخواهند بهرمند است فرد به منحصر دیشا کی هر که شما

 زائر(اگر و کرده دایپ مؤثر زیدستاو کی بدارد باز یجراح ادامه از را)بروخ زائر(که نیا يبرا کرد احساس يبهدار ریوز

 زبان هم طرفدارانش و شد نخواهد یشود،ناراض مشغول خود خاطرات نوشتن به اش خانه در و بکشد یجراح از دست)بروخ

 .گشود نخواهند اعتراض به

 را استاد بود آورده دست به)بروخ زائر(کردن بازنشسته يبرا مساعد نهیزم کی خود گمان به که يبهدار ریوز که بود نیا

 :وگفت کرد بیترغ شتریب

 آماده شما خاطرات که نسبت هر به بلکه میکن چاپ را ها آن گاه آن و برسد اتمام به شما خاطرات تا میمان ینم منتظر ما

 که دیکن ینیب شیپ دیتوان یم ایآ و دیا کرده خود خاطرات نوشتن يبرا یاقدام کنون تا ایم،آیکن یم آن چاپ به شد،اقدام

 دانشمندان خاطرات نیب شما،در خاطرات که دیدان یم ایآ و شود یم جلد چند دیدرآ کتاب شکل به یشما،وقت خاطرات

 يا لحظه)بروخ زائر(پرفسور شد ساکت يبهدار ریوز که یوقت. شد خواهد یطب کتاب نیتر جسته ،بر امروز و گذشته ا،دریدن

 نیتدو کتاب شکل به هنوز که دارم يادیز يها اداشتی ام کرده که ییکارها به راجع من داشت اظهار گاه آن و کرد فکر

 .شد خواهد جلد ده من خاطرات کنم یم ینیب شیپ یول نشده

 خطر نیا ایدن و اروپا اوضاع يداریناپا اثر بر رایز فتدیب ریتأخ به شما خاطرات انتشار دینابغه،نگذار استاد يا:  يبهدار ریوز

 در احتمال از نشده،صحبت برداشته نیزم از را ما يها شهر یخراب آوار هنوز که نیا با و نشود منتشر هرگز که دارد وجود

 بهتر دیکن عجله خود خاطرات انتشارات يبرا شما که قدر ،هر یالملل نیب طیمح نیچن کی در و است يگرید جنگ گرفتن

 شما خاطرات نوشتن يبرا که نیا تا بگذارم شما اریاخت در را يبهدار وزارت کارکنان از نفر دو ای کی توانم یم من و است

 اظهار و فتادین بود گسترده او يبرا يبهدار ریوز که یدام در)بروخ زائر(ها وعده و ها ییگو خوشامد تمام وجود با.کنند کمک

 را وقتم از ساعت سه ای دو شب هر روزانه يها کار از پس توانم یم و ندارم کمک به اجیاحت خاطراتم نوشتن يبرا من کرد

 .کنم خاطراتم نوشتن صرف

 .دیباش خاطراتتان نوشتن مشغول هم روزها دیبا شما و ستین یکاف شب هر در ساعت سه دو گفت يبهدار ریوز

 کار از اما بکنم خاطراتم نوشتن صرف را اوقاتم هم عصر هنگام روز توانم،هر یم و ندارم یجراح کار عصرها من:بروخ زائر

 .داد خواهم ادامه را کار نیا هستم زنده که يروز تا و کشم ینم دست است یجراح که میاصل
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 اتاق وارد استاد یوقت و کرد عتیمشا را در،او تا ناچار يبهدار ریوز و برخاست جا از رفتن يبرا)بروخ زائر(گفته نیا از بعد

 زائر( و برخاستند احترامش به بودند يبهدار ریوز با مالقات منتظر جا آن در که یکسان همه بگذرد جا آن از تا شد انتظار

 به یکس چه دانم ینم گفت)مادلنر(دکتر به و رفت بمارستان به و شد خود لیاتومب سوار يبهدار وزارت از خروج از پس)بروخ

 از بعد دیکن فکر دینداشتم،شا را میتصم نیا هرگز من که یصورت در شوم بازنشسته دارم قصد من که گفته يبهدار ریوز

 او به و کردند ممانعت جا آن در)بروخ زائر( کار ادامه از شد داده آن شرح و افتاد اتفاق)یتیشار( مارستانیب در که يا واقعه

 .برگردد اش خانه به که گفتند

 نیا به داد ادامه کار به مارستانیب آن در باز بود رفته يبهدار ریوز مالقات به)بوخ زائر(که روز همان در و نشد طور نیا یول

 اتاق طرف به و کرد دست به را یجراح دستکش و کرد برتن را یبهداشت روپوش و شست را ها دست عادت طبق که بیترت

 .رفت عمل

 یم آن از بعد ای یجراح عمل هنگام که بود یکسان وضع به یدگیرس او شغل میدان یم که)راسل(دکتر واقعه آن از بعد روز

 آن)بروخ زائر(که شد محقق او بر و دادند نشان يو به بود مارستانیب در هنوز که را متوفا رن وجسد آمد مارستانیب به رندیم

 .شود داده يبهدار ریوز به مارستانیب سییر لهیوس به تا کرد هیته یگزارش و است کشته را زن

 اتاق به قدم گرید بار) بروخ زائر(میکن موافقت میبتوان ما که است محال گذشته روز ییرسوا از پس گفت مارستانیب سییر

 گفت میخواه او به دهیرس قتل به)بروخ زائر( دست به او منسوبان از یکی چرا گفت ما به)درسد( شهردار اگر و بگذارد عمل

 کردند مجاز داده قرار تیحما مورد را)بروخ زائر(که هستند یحزب بزرگ مقامات صاحبان ریوسا يو خود زن آن قتل مسئول

 مرده بازرس چون هم شما و میبست یم او يرو به را عمل اتاق مارستانیب نیا ما،در گرنه و بدهد ادامه یجراح به باز که

 به و دیبرو منزلش به و دیباش یم صالح)بوخ زائر(با مذاکره يبرا همه از شیب دیهست عمل از بعد و یجراح اعمال نیح يها

 به نکرد موافقت اگر. شود بازنشسته ردیگ یم اکنون که ییایومزا حقوق با و کند موافقت خود شدن بازنشسته با که دییبگو او

 .شد نخواهد داده کار اجازه او به یمارستانیب چیه در پس نیا از که بفهماند او

 دهیفا بدون و یطوالن آن کردن بازگو که کرد صحبت او با ساعت سه مدت رفت)بروخ زائر( منزل به)راسل(دکتر که يروز

 مغز يها بافت از یقسمت تصلب اثر بر يو که بفهماند)بروخ زائر( به دیکوش که بود نیا راسل دکتر اظهارات خالصه و است

 مگر کند کار گرید دینبا نیبنابرا و کند یم بروز او از یجراح عمل موقع در ،هموارهیوانگید آن و شده يادوار جنون به مبتال

 .شود ینم جنون دچار که شود محقق و شود معالجه که نیا

 خواستند ینم و هستند متأسف)بروخ زائر(ياجبار يریگ کناره آلمان،از پزشکان ریوسا او که دیبگو)بروخ زائر(به دیکوش راسل

 را یزندگ یآدم شاوندیخو نیتر زیعز یوقت اما شود محروم نابغه استاد چنان کی يکار هم آلمان،از یجراح و یپزشک که

 کند؟ امتناع دارد يو به که یومحبت عالقه لیدل به او سپردن خاك به از که دارد امکان انسان يبرا ایآ دیگو یم بدرود
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 به بود کرده آماده منظور نیا به که را يا ورقه و کند موافق شدن بازنشسته با را) بروخ زائر( که دیکوش) راسل( دکتر فدر هر

 ساعت سه از پس)راسل( دکتر و بشوم بازنشسته خواهم ینم که گفت و نکرد موافقت) بروخ زائر( برساند مرد آن يامضا

 در نه بعد به نیا از که دهم یم اطالع شما به فقط و کنم بحث شما با نیا از شیب توانم ینم که کرد اظهار مذاکره

 .گرید مارستانیب چیه در نه و دهند یم راه عمل اتاق به را شما)یتیشار( مارستانیب

 گفت و دیرسان يبهدار ریوز اطالع به مرد آن با را خود مذاکره جهینت شد خارج)بروخ زائر(منزل از)راسل(دکتر که نیا از بعد

 یعموم مقررات طبق را او دیبا کند ینم موافقت یبازنشستگ با او خود وچون شود بازنشسته ستین لیما)روخ زائر( که

 .نمود وبازنشسته کرد برکنار کار ،از یبازنشتگ

 هفتاد کردند یم افتیدر حقوق کشور یعموم بودجه از که یکسان مورد در یبازنشتگ ياجبار آلمان،سن در دوره آن در

 .بود یسالگ

 يخوددار گذشت یم هم سال 70 از سنشان که کارمندان از یبعض کردن بازنشسته از آلمان دولت و داشت هم استثناء یول

 یم ها آن یبازنشستگ از يچند که نیا از بعد زین داشتند سال هفتاد از شیب که را یکسان از یبعض شد دهید و کرد یم

 .خواندند یم فرا خدمت به تخصصشان به ازین علت به گذشت

 دکتر به يبهدار ریوز اما کند بازنشسته او لیتما برخالف را)بروخ زائر(توانست یم یشرق آلمان حکومت حال هر در

 خارج و داخل م،دریکن ازنشستهی لشیتما برخالف را او اگر دارد ادیز اریبس شهرت و تیمحبوب)بروخ زائر( چون گفت)راسل(

 یم وجود به آلمان از خارج در که ینامطلوب انعکاس از منظورم که دیهست متوجه ایآ و داشت خواهد نامطلوب انعکاس آلمان

 ست؟یچ دیآ

 .شد خواهند یناراص و متعجب يشورو رجال که است نیا شما منظور که دانم یم):راسل(دکتر

 اتیجنا شرح که را پرونده نیا ما کرد اظهار و آورد رونیب آن از يا پرونده و گشود را خود فیک)راسل(دکتر گاه آن

 .میکن بازنشسته را بروخ زائر میبود مجبور ما که بدانند ها آن تا میفرست یم يشورو رجال يبرا است بروخ زائر یرعقالنیغ

 نیا به راجع من و میکن بازنشسته او خود موافقت با را)بروخ زائر(که دهم یم حیترج من وصف نیا با: گفت يبهدار ریوز

 .کند موافق یبازنشستگ با را)بروخ زائر(او، که دوارمیام و کنم یم مذاکره)براگش(دکتر با موضوع

 امروز و شمرد یم محترم یلیخ را دانشکده يروسا آلمان جامعه و بود یشرق آلمان در یپزشک دانشکده سییر)براگش( دکتر

 .دارند احترام یلیخ آلمان در را ها آن هم
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 در اگر میقد در و شدند یم انتخاب یجراح ای یپزشک محقق استادان نیب از آلمان،همواره در یپزشک يها دانشکده يروسا

 را یخارج استاد کی که نیا از نداشتند قهی،مضا باشد طیشرا يدارا یپزشک دانشکده استیر يبرا که نبود يآلمان،استاد خود

 و کردند پزشکس دانشکده سییر را یسیسو پاراسلس يالدیم شانزدهم قرن در که گونه همان کنند دانشکده سییر

 ربا آهن در که یسیمغناط تیخاص لهیوس به یعنی ربا آهن لهیوس به را مارانیب از یبعض که است پزشک نیاول پاراسلس

 .کرد معالجه دارد وجود

 روز چند از بعد و بست یم کرد یم درد که ماریب بدن عضو يرو را ربا آهن که بود نیا مورد نیا در پاراسلس درمان روش

 .بخوراند ،دارو ماریب به که نیا بدون شد یم رفع یکل به ،درد

 یآلمان گرید دانشمند) دماك( اتفاق به يالدیم 1935 سال در که بود یکس یشرق نیبرل یپزشک دانشکده سییر)براگش(

 .کرد کشف امراض از یقسمت درمان يبرا را)دیسولفام(به موسوم ي،داروها

 سال در)نیلیس یپن(کیوتیب یآنت يدارو از نشیب یانعکاس یپزشک يایدن در دیسولفام به موسوم يداروها کشف موقع آن در

 ینم قیتزر را دیسولفام ي داروها که نیا گرید و شد یم معالجه يشتریب امراض دیسولفام يداروها با چون داشت بعد يها

 .نداشت را نیلیس یپن قیتزر و ينگهدار مشکالت و خوراندند یم ماریب به بلکه. کردند

 یکس گانهی داشت یآلمان جامعه در و جراحان و پزشکان نزد که یاحترام و یعلم مرتبه بودن دارا با دانشکده سییر)براگش(

 .کند موافقت خود یبازنشستگ با تا کند یراض را)بروخ زائر(توانست یم که بود

 دعوت خود خانه به عصرانه يچا ياو،برا از و نوشت)بروخ زائر(يبرا)ریتحر نیماش با نه(خود خط با يا نامه)براگش(دکتر

 یخانوادگ و دوستانه دارید کی، دارید آن که رفتیپذ دخترش و پسر و زن حضور با را او آمد بروخ زائر که نیا از بعد و کرد

  .باشد نداشته یرسم جنبه و دیایب شمار به

 .بود بزرگ جراح آن از کردن کردن دعوت یاصل علت چه آن از جز کرد صحبت يدر هر از یپزشک دانشکده سییر

 يمنظور يبرا)براگش(که دیفهم یم و داشت کامل حواس و هوش يادوار جنون ساعات از ریغ در میگفت که)بروخ زائر(خود

 .دیدار يکار من با شما و ستین علت بدون دوستانه محفل نیا که کنم یم احساس من: گفت کرده دعوت او از خاص

 دوست را شما چون بدهم شما به ياندرز خواهم یم من)بود ناندیبروخ،فرد زائر کوچک اسم( زیعز) ناندیفرد(بله): براگش(

 .دارم یم

 ست؟یچ اندرز آن): بروخ زائر(
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 طرف نیا به سال پانصد از که دیهست جراح نیتر کنم،برجسته ییگو آمد خوش بخواهم که آن یب شما کرد اظهار)براگش(

 هر از و کرد سهیمقا شما با را او بتوان که ندارد وجود یپزشک در یکس قرن پنج مدت در و آمده وجود به یپزشک جهان در

 یشگیهم طور شما،به بزرگ نام و افتخارات که دارم لیم من ادیز فاصله به هم آن است شما از تر ببرند،عقب نام که کس

 .بکاهد شما نام یدرخشندگ از نتواند لکه چیه و بماند یجراح و یپزشک علم خیتار در

 .شد)براگش(صحبت دنباله منتظر و نگفت يزیچ)بروخ زائر(

 سنوات گذشتن اثر بر يروز باشد توانا و يانرژ يدارا قدر هر جراح کی که دیدانیم من از بهتر گفت یپزشک دانشکده سییر

 همواره بروخ زائر( کند حفظ را خود یینایب ، نکیع يها نیب ذره کردن يقو لهیوس به اگر و شد خواهد یسست دچار عمر

 يریگ کناره کار از که شود یم مجبور ، روز آن در و کند يریجلوگ ها دست رعشه از تواند ینم) نهاد یم چشم بر نکیع

 شما بزرگ نام که نیا تا دیکن يریگ کناره کار از تیمحبوب و شهرت و افتخار بحبوحه در شما که ستین آن بهتر ایآ و کند

 همه تا دیبپرداز خود یپزشک خاطرات نوشتن به را عمر ماندهیباق و بماند یباق یجراح و یپزشک خیتار ،در عظمت با همواره

 .کنند استفاده آن از ندگانیآ یحت

 و دختر و زن به دیرس خواهد حساس يجا به مذاکره که کرد یم ینیب شیپ چون گفته نیا از بعد یپزشک دانشکده سییر

 .شوند خارج اتاق از که کرد اشاره پسرش

 .کنند کنار بر کار از مرا دارند قصد که کنم یم احساس طور نیا شما گفته از من گفت)بروخ زائر(ها آن رفتن از پس

 اما ورزند یم حسد شما به هم وامروز دیبود گرانید محسود شما،همواره که کنم یم قیتصد من زیعز)ناندیفرد):(براگش(

 حسادت من در که نیا تا ستمین جراح گذشته دوستانه احساسات از رایز ستمین شما حسودان ار من که دیکن قیتصد

 .شماست کین نام و افتخارات به عالقه و یدوست يرو از میگو یم چه آن و دیایب وجود به يهمکار

 همواره شما که دانم یم من و دیکن موافقت خودتان یبازنشسگ با که کنم یم سفارش و دهم یم اندرز شما به که است نیا

 خود هنر و علم راه از ثروت آوردن دست به فکر در هرگز و دیخواه یم و دیخواست یم بشر نوع به خدمت يبرا را ،علم

 دیخواه یم چه هر دیا کرده معالجه را ها آن که ایدن يها دولت يروسا ریسا و نیسالط از دیتوانست یم که نیا با و دینبود

 به من و دیکن یکار،زندگ از يریگ کناره از بعد که دیندار چیه ایدن مال از ثروت و پول به ییاعتنا یب اثر امروز،بر د،یریبگ

 شما به عمر انیپا د،تایدار امروز که ییایمزا و حقوق دیرس خواهد بیتصو به که یقانون موجب به دهم یم نانیاطم شما

 .کرد دینخواه یناراحت ،احساس معاش لحاظ از هرگز شما که يطور به شد خواهد پرداخته

 کناره کار از من که کنند یم اصرار است یمدت چرا که کنم یم تعجب یلیخ من گفت حرف نیا دنیشن از پس)بروخ زائر(

 .بشوم نینش خانه و کنم يریگ
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 تو که میبگو تو به دیبا دانم یم يبشر نوابغ از را تو و هستم لیقا تو يبرا من که یاحترام کمال ز،بایعز ناندیفرد): براگش(

 بخواهند اگر و یرسانیم قتل به یدهیم قرار عمل مورد که را يماریب و يشو یم وانهید یجراح عمل هنگام که است یمدت

 کنون تا متأسفانه و يشو یم ور حمله هستند عمل اتاق در که یکسان به توست دست در که یجراح کارد با کنند ممانعت

 جنون انیطغ دوره که نیا از بعد رایز يندار اطالع خود یوانگید از تو و اند دهیرس قتل به تو دست به مارانیب از يا عده

 ات درخشنده سوابق پاس به يشد يمتعدد يها قتل مرتکب که نیا با امروز تا و يا کرده چه یکن یم فراموش گذشت

 مارستانیب در تو بگذارند که است محال بعد به نیا از یول بدهند قرار ییجزا و یقانون بیتعق مورد را تو امدندیبرن درصدد

 .یبکن عمل به اقدام است يبهدار وزرات نظر تحت که گرید يها مارستانیب ای)یتیشار(

 جنون متخصات از چون يآور ینم خاطر به يا شده مرتکب یجراح اعمال هنگان که را یاتیجنا اکنون تو که دانم یم من

 آن در که را ییکارها ، گذشت یوانگید انیطغ دوره که انیطغ دوره که نیا از بعد وانهید زن ای مرد که است نیا يادوار

 هر در و است چگونه يادوار جنون که یدانیم من از بهتر یهست نالغه جراح کی که تو و کند یم فراموش است کرده دوره

 اتاق در تو که کند یم بروز یهنگام همواره تو يادوار جنون متأسفانه و کند یم بروز مخصوص یساعات جنون،در آن کس

 .یهست عمل مشغول و يدار دست در را یجراح کارد ، عمل

 یم تو یناند،وقتیفرد: گفت او به)براگش(و کند موافقت خود یبازنشستگ با خواست ینم و نشد متقاعد باز)بروخ زائر(یول

 يپافشار کار ادامه يبرا چرا یبکن کار دینبا گرید تو که کنند یم دیتأک همه و ستیتون کار ادامه خواهان کس چیه که ینیب

 ست؟ین ریمغا تو یعلم مقام و باشأن ، اصرار نیا ایآ و یکن یم

 به را او موافقت) براگش( شد قرار و کرد موافقت خود یبازنشستگ با یپزشک دانشکده سییر يپافشار اثر بر)بروخ زائر(

 که نیا تا بدهد او به را خود یکتب موافقت و برود يبهدار ریوز نزد) بروخ زائر(مقرر، روز در و برساند يبهدار ریوز اطالع

 .برساند انجام به را او یبازنشستگ به مربوط یقانون يکارها يبهدار ریوز

 باشد داشته خاطر به هم اگر ای کرد خواهد فراموش را يبهدار ریوز نزد رفتن)بروخ زائر(که کرد یم ینیب شیپ که)براگش(

 .برد يبهدار ریوز نزد خود با را او و رفت بزرگ جراح منزل مقرر،به روز در رفت نخواهد

 سییر و)راسل( دکتر و)هال(دکتر از کند یتحاش است ممکن)بروخ زائر(که کرد یم ینیب شیپ که هم يبهدار ریوز

 زائر(يعمد ریغ اتیجنا به مربوط پرونده و باشند داشته حضور يبهدار وزرات در که کرد درخواست)یتیشار( مارستانیب

 .بدهند نشان بزرگ جراح به را پرونده آن بود،اسناد يضرور اگر که اورندیب خود با هم را)بروخ

 به گرید اتاق در خود و فرستاد ریوز اتاق به ییتنها به را او شد يبهدار وزرات وارد)بروخ زائر(اتفاق به)براگش( که نیا از بعد

 .شد ملحق بودند افتهی حضور يبهدار وزرات در که گرانید و)هال(دکتر
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 اریبس کار کی بعد به نیا از دیا گرفته میتصم شما که خوشوقتم اریبس گفت و رفتیپذ را)بروخ زائر(احترام به يبهدار ریوز

 و دیکن شروع بود خواهد شما بزرگ نام يبقا ضامن هم و بشر نوع بلکه آلمان ندهیآ يها نسل پرورش ضامن که را دیمف

 شما يها تجربه از زودتر مردم که نیا يبرا و شد خواهد منتشر کتاب شکل به شما خاطرات دهم یم قول شما به من

 فاتیتشر که نیا يبرا یول کرد میخواه منتشر را آن جلد به شود،جلد آماده شما خاطرات که نسبت هر به کنند استفاده

 .دیاوریب کاغذ يرو را خود میتصم که کنم یم خواهش دیایب عمل به یقانون

 و دوخت يبهدار ریوز يها چشم به بود معصوم و صاف کودکان چشم چون که را خود نک،چشمانیع پشت از)بروخ زائر(

 ست؟یچ اورمیب کاغذ يرو را خود میتصم من که نیا از شما منظور دیپرس

 .دیبشو بازنشسته دیدار لیم که دیسیبنو که است نیا منظورم کرد اظهار يبهدار ریوز

 .شوم بازنشسته ندارم لیم من داد جواب)بروخ زائر(

 ابراز موضوع نیا با را خود موافقت یپزشک دانشکده سییر)براگش(دکتر با مذاکره ضمن شما مگر دیپرس يبهدار ریوز

 د؟ینکرد

 ارزش به لیقا او با یدوست يبرا چون و بکشم کار از دست من که کرد اصرار او)براگش(دکتر منزل در داد پاسخ)بروخ زائر(

 .بدهم او به یمنف جواب نخواستم هستم

 ندیایب که بدهند اطالع گرانید و)براگش(دکتر به که گفت کند مصاحبه)بروخ زائر(با ییتنها به خواست ینم که يبهدار ریوز

 .شدند يبهدار ریوز اتاق وارد گرید اتاق از ها آن و

 متأسف کار از شما شدن کنار بر از همه از شیب من که دیکن باور:گفت بزرگ جراح به ریوز بعد و شد سکوت لحظه چند

 گرید که است يطور شما وضع اما دیهست آلمان ملت و يبهدار افتخارات از شما که دارم و داشتم دهیعق چون شد خواهم

 که دیشو مطمئن و دیریبگ قرار معالجه تحت و دیکن استراحت یطوالن مدت کی که نیا مگر دیبده ادامه کار دبهیتوان ینم

 .است رفته نیب از شما يماریب

 .دیا آورده را پرونده آن ایآ دیپرس)راسل( دکتر از يبهدار ریوز و کرد انکار را خود يماریب)بروخ زائر(

 .گذاشت يبهدار ریوز مقابل و کرد خارج را يا پرونده خود فیک از)راسل(دکتر

 نیا در که را چه ان خالصه که مجبورم تأسف و تأثر کمال با من گفت)بروخ زائر(به خطاب و گشود را پرونده يبهدار ریوز

 حواس یپرت اثر بر) یتیشار( مارستانیب در طرف نیا به سال کی از که دیبدان که نیا تا کنم ذکر شما يبرا هست پرونده

 .دیا شده یاعمال چه مرتکب يادوار
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 .کرد عمل اتاق در)بروخ زائر(ياراد ریغ اتیجنا به مربوط انیب به شروع يبهدار ریوز گاه آن

 یجراح عمل یچگونگ و نیمقتول نام ذکر با را) بروخ زائر( ياراد ریغ اتیجنا از کی هر خالصه يبهدار ریوز که نیا از پس

 ومن زنندیم من به حسودان که است ییها تهمت ها نیا گفت)بروخ زائر(کرد انیب بزرگ جراح يبرا يکار تبه وقوع خیتار و

 .ام بوده خود همکاران از یبعض محسود عمر همه در

 شما به بودند شما اریدست عمل اتاق در که یجراحان و)هال( دکتر و)راسل(دکتر که میکن یم فرض کرد اظهار يبهدار ریوز

 اتاق در يآموز کار يبرا که هم یپزشک دانشکده انیدانشجو ایآ و اند داده قرار اتهام مورد را شما ناحق به و ورزند یم حسد

 بودند؟ حاسدان جزو دندیپرست یم خدا چون را وشما افتندی حضور عمل

 دستشان در و دیدیبر یم کیک کی مانند را ماریب کی مغز قطعات یعنی دندید شما از عمل اتاق در روز آن در ها آن چه آن

 دیکن یم انکار شما اگر و کنند يخوددار آن يافشا از نتوانستند که بود آور وحشت و بیعج نظرشان در قدر آن دیگذاشت یم

 دیکن قیتحق ها آن کیکای از تا میفرست یم شما نزد بودند عمل اتاق در روز آن که را یپزشک دانشکده انیدانشجو تمام من

 د؟یا کرده چه روز آن در دیبدان تا

 خاتمه مباحثه به که نیا يبرا يبهدار ریوز و دارد قتیحق شده نوشته پرونده در چه آن که بود نکرده قبول هنوز)بروخ زائر(

 لیقا شما يبرا یلیخ که هستم یکسان از یکی من که دانندیم دارند حضور جا نیا که یانیآقا)رات میگه( يآقا گفت بدهد

 .ام بوده مدافعتان شما،همواره ابیغ در و باشم یم احترام به

 ای دیشو یم قتل اراده،مرتکب حواس،بدون یپرت و یفراموش اثر بر عمل اتاق در شما که دمیشن یوقت آغاز در هم من

 اند گفته چه آن که شد معلوم من بر قیتحق از پس یول ورزند یم حسد شما به گفتم یم خود به دیکن یم ناقص را مارانیب

 لیتما با مخالفت که نیا ولو کنم برکنار کار از را شما که دارم،ناچارم که یتیمسئول و وظبفه سبب به من اکنون دارد صحت

 نخواهد داده عمل اتاق به ورود اجازه شما به است يبهدار وزرات نظر ریز که مارستانیب چیه در بعد به نیا از و باشد شما

 پارلمان به فردا نیهم که یقانون موحب به دیهست زنده که يروز تا دیکن یم افتیدر امروز که ییایمزا و حقوق اما شد

 .شد خواهد پرداخته شما به شود یم میتقد

 .دیبکن دیخواه یم چه هر گفت سکوت لحظه چند از پس)بروخ زائر(

 د؟یبشو بازنشسته که دیهست موافق ایآ:  يبهدار ریوز

 .بله:گفت بروخ زائر
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 او به که داد بود نشسته) بروخ زائر( کنار که یپزشک دانشکده سییر)براگش(دست به سیخودنو کی با يکاغذ يبهدار ریوز

 .کند امضا تا بدهند

 آن و کرد يدار خود نمود یم مسجل را او یبازنشستگ که يکاغذ يامضا از)بله(گفت يبهدار ریوز جواب در استاد که نیا با

 يا لحظه)ناندیفرد( گفت یپزشک دانشکده سییر)براگش. (شود خارج اتاق از تا انداخت حضار به ینگاه و جابرخاست از گاه

 .کن صبر

 .دیبوس را بزرگ وجراح رفت او يسو به و برخاست)براگش(و دیروبرگردان و ستادیا بروخ زائر

 چون ببوسند را) بروخ زائر( که نکردند جرئت گرانید اما گرفت بر در را او و شد کینزد)بروخ زائر(به يبهدار ریوز او از بعد

  .دندید یم کوچک اریبس يو قبال در را خود

  

  يفرانسو خبرنگار کی عجله جهینت

 نیبرل و یشرق نیبرل نیب امروز داشت فرق امروز وضع با یاسیس لحاظ افتد،ازیم اتفاق عیوقا نیا که یهنگام)نیبرل(وضع

 يها وسگ خاردار يها میس و نگهبانان لهیوس به شب و روز که ستبر وارید کی و ندارد وجود ارتباط نوع چی،هیغرب

 و یشرق نیبرل به یغرب نیبرل از تواند ینم یکس و کرده مجزا را نیبرل قسمت دو ردیگ یم قرار مراقبت محافظ،مورد

 .برود برعکس

 حاصل یآگاه یشرق نیبرل عیوقا از یغرب نیبرل میمق خبرنگاران و نبود مجزا امروز ن،مانندیبرل قسمت دو موقع آن در یول

 خبرنگار)راوو- پل(کرد حاصل اطالع)بروخ زائر( شدن بازنشسته از که یغرب نیبرل میمق خبرنگار نیبالعکس،اول و کردند یم

 .بود فرانسه يگزار خبر

 جراح منزل در خانمش با بار کی و آمد یم شمار به او دوستان از بلکه شمرد یم محترم را)بروخ زائر(یعلم مقام فقط نه او

 .بود خورده شام نابغه

 داد پاسخ فرانسه يخبرگزار خبرنگار سؤال به وخدمتکارش نبود خانه استاد،در یول زد تلفن) بروخ زائر( منزل به) راوو-پل(

 .است حیصح آقا شدن بازنشسته خبر وگفت

 .رفت) بروخ زائر(خانه به شتریب اطالعات کسب يبرا شناخت یم را) سی آن( به موسوم خدمتکار که) راوو-پل(

 داد جواب او به تکلف یب) راوو-پل(يها پرسش مقابل در اوست يآقا دوستان از يفرانسو خبرنگار دانستیم که)سی آن(

 .اند کرده بازنشسته اورا که دیدانیم قدر نیوهم ندارد اطالع خود يآقا شدن بازنشسته علت از وگفت
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 :داد حیتوض طور نیا)سی آن(بعد

 .کردند رونیب مرا) سی آن( وگفت شد خانه آشپز وارد او و بودم خانه آشپز در ومن کرد مراجعت خانه به آقا یوقت امروز

 کنند؟ رونیب را شما چون یشخص است ممکن چطور آقا گفتم من

 دیپرس خبرنگار کنم کار ها مارستانیب در دینبا گرید گفتند و کردند اخراج مارستانیب از مرا گفتم که است همان داد جواب آقا

 اند؟ کرده اخراجش چرا دیدینپرس آقا از شما ایآ

 .گفت را اخراجش علت او نه و دمیپرس آقا از را نیا من نه داد جواب)سی آن(

 زائر(برکنارکردن که کرد حاصل نیقی دارد یروح و یمزاج علت استاد آن یبازنشستگ بزند حدس توانست ینم که)راوو -پل(

 .است یاسیس علت از یناش)بروخ

 جواب)سی آن(کنم صحبت او خود با من تا کنند یم مراجعت خانه به موقع چه آقا دیپرس خدمتکار زن از يفرانسو خبرنگار

 .بازگردد شام موقع از قبل کنم یم تصور یول نگفت من به را خود مراجعت ساعت داد

 وخبر ها روزنامه مراکز به اخبار دنیرسان در سرعت ها يخبرگزار و ها روزنامه خبرنگاران طرف از يخبرنگار واجبات از یکی

 بازنشسته علت به راجع مرد آن واز ندیبب را) بروخ زائر( خود که نیا تا نکرد صبر) راوو- پل( که بود نیا است ها يگزار

 مضمون نیا به يخبر نیبنابرا افتاد یم ریتأخ به)سیپار(یعنی يخبرگزار مرکز به خبر دنیرسان چون بخواهد حیتوض شدنش

 از یروح و یجسم قدرت ي بحبوحه در بود آلمان ملت افتخارات از که نابغه بروخ،جراح زائر ناندیفرد پروفسور:(کرد مخابره

 شده یاسیس يها حساب هیتصف یقربان او که شود یم تصور و شد بازنشسته یشرق آلمان حکومت يبهدار وزرات طرف

 ...)باشد

 تمام در خبر آن و کرده مخابره ایدن تمام به معمول طبق بود کرده افتیدر)راوو-پل(از که را يخبر فرانسه يخبرگزار

 زائر(نام که هم قایوآفر ایآس يها روزنامه از یبعض در و شد چاپ شناختند یم را)بروخ زائر(که کایآمر و اروپا يها روزنامه

 .شد منتشر بودند دهیشن را)بروخ

 آن درباره ریتفس و بحث به و نکند چاپ را خبر آن که نبود يا روزنامه سیوسوئ یشرق وآلمان یغرب آلمان يها درکشور

 کرده کار سیسوئ در یمدت نابغه جراح چون شناختند یم یخوب به را)بروخ زائر(آلمان مثل هم سیسوئ کشور در و نپردازد

 .بود

 زد تلفن)بروخ زائر(خانه به باز)راوو-پل(بود شده منتشر ها روزنامه تمام در)بروخ زائر(شدن بازنشسته خبر که بعد روز بامداد

 .میکن صحبت تا دییایب من خانه به ظهر گفت وجراح کند مذاکره اش یبازنشستگ علت به راجع او خود با که



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 100 

 و)بروخ زائر( يبرا ها روزنامه در خبر آن انتشار که کند ینیب شیپ توانست ینم کرد مخابره را خبر آن قبل روز که)راوو -پل(

 .کرد خواهد دیتول یمشکالت چه یشرق آلمان يبهدار وزرات

 زائر(سن رایز آمد ینم وجود به یاشکال شد یم منتشر يفرانسو خبرنگار نظر اظهار بدون)بروخ زائر( یبازنشستگ خبر اگر

 خبرنگار چون اما آمد یم شمار به یبازنشستگ جراحان،سن يبرا خصوص به-بود شده یسالگ وچهار هفتاد وارد که-)بروخ

 حکومت و خود دیبا یشرق آلمان يبهدار وزرات شده یاسیس يها حساب هیتصف یقربان)بروخ زائر(که بود ،گفتهيفرانسو

 کند اعالم و دیبگو را یواقع وعلت بشکند)بروخ زائر(درباره را خود سکوت که بود نیا تبرئه الزمه و کند تبرئه را یشرق آلمان

 .است شده وانهید) بروخ زائر(که

 شود حیتصح دیبا خبر آن شد متوجه که یکس نیاول کردند منتشر را استاد یبازنشستگ به مربوط خبر ها روزنامه که بعد روز

 .بود)مادلنر( دکتر

 دینبا شده جاپ ها روزنامه در که)بروخ زائر(يبرکنار علت که زد حدس داشت)بروخ زائر(هیروح از)مادلنر(دکتر که يا سابقه با

 بازنشسته مرا همکاران حسادت که کرد یم ،اظهار دیبگو را خود يبرکنار علت خواست یم)بروخ زائر( اگر و باشد واو خود از

 .شدم یاسیس يها حساب هیتصف یقربان که گفت ینم و کرد

 یبازنشستگ علت به راجع مرد آن که شد معلوم جا آن در و رفت)بروخ زائر(خانه به مارستانیب سیرئ اتفاق به)مادلنر(دکتر

 .است گرفته تماس) سی آن(او خدمتکار با فقط مرد آن و نگفته يفرانسو خبرنگار به يخبر خود

 گمان به تا آورد رونیب بیج از را سیخودنو و شناخت بودند)بروخ زائر(نزد که را نفر دو آن آمد)راوو-پل(که نیا از بعد ظهر

 .کند کسب دیجد ی،اطالعات گرید نفر دو و)بروخ زائر(قبل،از روز خبر لیتکم يبرا خود

 يفرانسو خبرنگار به و کرد استفاده بود صحبت مشغول)بروخ زائر(با آهسته مارستانیب سییر که لحظه کی از)مادلنر(دکتر

 حیتصح شده چاپ ها روزنامه در امروز که را يخبر دیبا شما)راوو(يآقا گفت او به گاه آن و شود خارج اتاق از که کرد اشاره

 .دیکن

 کنم؟ حیتصح را آن از قسمت چه):راوو-پل(

 یبازنشستگ علت چون دیکن حیتصح دیبا است)بروخ زائر(پروفسور یبازنشستگ علت به مربوط که را یقسمت): مادلنر(دکتر

 .ستین دیا نوشته شما که نیاستاد،ا

 ست؟یچ او یبازنشستگ علت): راوو-پل(



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 101 

 که دیکن حیتصح شکل نیا به را ها روزنامه امروز مطلب دیبا شما صورت هر ودر میبگو شما به توانم ینم): مادلنر(دکتر

 .ستین یاسیس يها حساب هیتصف)بروخ زائر( یبازنشستگ علت

 حزب و یشرق آلمان حکومت فشار مورد)بروخ زائر(نشود، حیتصح خبر آن اگر که کرد قضاوت نیچن يفرانسو خبرنگار

 دارد عالقه هم مرد آن که دیفهم)بروخ زائر(از پرسش و اتاق به بازگشت از بعد وچون گرفت خواهد قرار کشور آن ستیکمون

 .کرد وفا زین خود قول به و کند مخابره سیپار به درنگ یب را خبر حیتصح که داد قول شود حیتصح خبر آن که

 روزنامه واکثر. کردند بیتعق را)بروخ زائر(یبازنشستگ ،موضوعیغرب آلمان يها روزنامه خصوص وبه سیسو يها روزنامه اما

 .دانستند یاسیس علت از یناش را) بروخ زائر( شدن برکنار ، یغرب نیبرل و آلمان يها

 امضا را یبازنشستگ اوراق استاد که میدان یم(شد بازنشسته)بروخ زائر(که نیا از پس بود گفته يبهدار ریوز که يطور به

 .نشد محروم يبهدار وزرات ي وراننده لیاتومب از جمله از بودن شاغل ي دوره يایمزا از کی چیه ،از)نکرد

 به مارستانیب طرف به و شد لیاتمب سوار استاد که زدند تلفن مارستانیب دربان به)بروخ زائر(منزل از دسامبر ماه پانزدهم روز

 ای ردیبگ را)بروخ زائر(لیاتومب يجلو ایآ که کرد فیتکل کسب و رساند مارستانیب سییر اطالع به را خبر دربان،آن و افتاد راه

 نه؟

 سیسرو وارد دینبا اما است بالمانع مارستانیب به او آمدن د،چونینکن ممانعت او لیاتومب ورود از گفت مارستانیب سییر

 .شود یجراح

 به شد ادهیپ لیاتومب از و شد مارستانیب وارد که نیا از بعد روز آن و داشت دفتر اتاق کی)یتیشار(مارستانیب در)بروخ زائر(

 از را خود یخصوص يایاش که آمده)رات میگه( ایگو وگفت زد تلفن)مادلنر( دکتر به مارستانیب سییر رفت خود دفتر اتاق

 ببرد؟ دفترش اتاق

 .فرستاد یم کار نیا يبرا را اش راننده ببرد را خود یخصوص يایاش خواست یم اگر داد جواب)مادلنر(دکتر

 سالمند کارکنان یول کردند یم تعجب آمدنش از شده بازنشسته)بروخ زائر(دانستند یم که)یتیشار(مارستانیب جوان کارکنان

 را خود روزکار هر کرده،و کار مؤسسه کی در ها سال که يمرد دندیفهم یم و بردند یم یپ)بروخ زائر(آمدن يمعنو علت به

 او يمتماد يها سال خاطرات و برکند مؤسسه آن از دل مرتبه کی تواند ینم کرده شروع جا آن در عشق با یحت و عالقه با

 .کند یم مربوط مؤسسه آن به را

 اتاق آن در)بروخ زائر( ندیبب که دیرسان دفتر اتاق پنجره پشت به را خود يکنجکاو يرو ار،ازیبه يها زن از یکیظهر، کینزد

 .است رفته خواب به که نیا مثل نهاده دست دو يرو را سر و ز،یبرم را دست دو مرد آن که دید و کند یم چه
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 خود دفتر اتاق به و رفت یم مارستانیب به نیمع ساعت در کرد یم کار که یموقع مثل روز هر)بروخ زائر(بعد به روز آن از

 در ایآ که دانست ینم کس چیه و نهاد یم دست يرو بر را سر و زیم يرو را دست ودو نشست یم زیم وپشت شد یم وارد

 .است فرورفته خود کار گذشته به مربوط ياهایرو به و است داریب ای رودیم خواب حال،به آن

 آن با حال،و آن بزرگ،در مرد آن و شد متأثر اریبس و دید حال آن در دفترش اتاق پنجره پشت از را او)مادلنر(دکتر خود دوبار

 نیمارل(آن در که آورد خاطرش به)یآب فرشته(اسم به را یلمیف و کرد جلوه يدیناام مظهر چون نظرش در ژست،

 .بود کرده يباز صامت ينمایس ي دوره در آلمان معروف شهیهنرپ يبانو)شیترید

 و بود انداخته دام به را دانشگاه استاد کی که کرد یم فایا را بوالهوس و دلربا زن کی نقش)شیترید نیمارل(لمیف آن در

 جا آن در که یدانشگاه به آخر در و دهد یم دست از را خود شغل و شود یم ورشکسته و بدنام دانشگاه استاد سرانجام،آن

 .ردیم یم جا همان و گذارد یم زیم يرو را سر و شود یم داد یم درس جا آن در که یاتاق داخل و رود یم کرد یم سیتدر

 یم جلوه دانشگاه استاد آن چون) مادلنر(دکتر نظر در بود نهاده زیم يرو را سر که یحال در خود دفتر اتاق در هم)بروخ زائر(

 .کرد

 و دیآ یم مارستانیب به روزها) بروخ زائر(که دادند اطالع يبهدار ریوز به ینیریخودش يمارستان،برایب کارکنان از نفر دو یکی

 که یکس گفت مارستانیب ارشد جراح) مادلنر( دکتر به بود رفته مسافرت به که مارستانیب سییر ابیغ در يبهدار ریوز

 کارمند کی حضور و باشد داشته حضور خود کار محل در مرتب طور به روز هر شاغل کارمند کی مثل دینبا شده بازنشسته

 ممانعت آنجا به)روخ زائر(آمدن از دیبا شما و کند یم مختل را کارها نظم و است مقررات خالف کار،بر محل در بازنشسته

 .دیکن

 گریاو،د خود و دفترش اتاق نه بود عمل ،اتاق مارستانیب انی در)بروخ زائر(کار محل گفت يبهدار ریوز جواب در)مادلنر(دکتر

 مارستانیب به ورود از بعد چون کند ینم مختل را کارها انتظام مارستانیب نیا در او که نیا گرید و شود ینم عمل اتاق وارد

 در ها سال)بروخ زائر( چون که میدان یم همه و خانه به بازگشت يبرا مگر شود ینم خارج جا آن از و رودیم دفترش اتاق به

 از دور یانسان نظر از و بکند جا نیا از دل تواند یبوده،نم جا نیهم هم جنگ يها سال در یحت و کرده کار مارستانیب نیا

 به او که دیکن موافقت شما و میکن محروم تسال لهیوس گانهی نیا از را او عمرش آخر يروزها نیا در ما که است يجوانمرد

 ممانعت مارستانیب به مرد نیا ورود از ،ما امروز واگر کند ممانعت جا نیا به آمدن از را او عتیطب که يروز تا دیایب جا نیا

 .شد خواهد اش یبدبخت و رنج باعث میکن

 عنوان که آن وجود با یول آمد یم شمار به یپزشک يها دانشکده مشاور)هال(دکتر شغل که میگفت ها ادداشتی نیا آغاز در 

 که گفت او به يبهدار ریوز جهت نیا به و کرد یم مداخله هم یپزشک يها دانشکده یمال امور در او بود یزنیرا)هال(دکتر

 .برساند او يامضا به را یبازنشستگ به مربوط اوراق و برود)بروخ زائر( نزد



 
 

 
 

توروالد ورگنی جراح دیوانھ  

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 103 

 که نیا يبرا و افتی پژمرده یلیخ را او و شد دفترش اتاق وارد و رفت مارستانیب به)بروخ زائر(دنید يبرا)هال(دکتر

 دیکشان یبازنشستگ به را صحبت رشته و کرد استاد،صحبت یجراح اعمال سوابق به راجع يقدر ببرد نیب از را اش یپژمردگ

 چه آن گفت و کند خاطر آسوده عمرش آخر يها سال معاش،در لحاظ از را) بروخ زائر(يبهدار ریوز مانند که برآمد درصدد و

 نیا در یبازنشستگ یکل مقررات در ضمن در کرد دیخواه افتیدر یزندگ روز نیآخر تا دیکن یم افتیدر امروز شما

 .شد خواهد افزوده یبازنشستگ برمبلغ ابدیب کاهش پول ارزش اگر که هست یکشور،اصل

 شد تمام مرد آن صحبت که نیازا پس و کرد گوش را کند،اظهاراتش قطع را)هال(دکتر گفته که نیا بدون)بروخ زائر(

 حقوق به چشم که هستم دولت يدفتر کارمند کی من دیکن یم تصور شما گفت نیخشمگ لحن با و آمد خشم به ناگهان

 بدوزم؟ یبازنشستگ

 آلمان خورد،در خواهم نان خود کار ثمر از هم نیا از بعد و ام خورده نان خود کار ثمره امروز،از تا آغاز از که هستم يمرد من

 کی روز،فقط هر اگر ومن گشود خواهند من يرو به را خود عمل اتاق يدرها که هست مارستانیب ها ده گرید يها کشور و

 .کرد خواهم لیتحص را خود بکنم عمل

 مربوط که را یاوراق تا ام آمده امروز من گفت گاه وآن کرد سکوت يشده،قدر نیخشمگ)بروخ زائر(که دید چون)هال(دکتر

 .برسانم شما يامضا به است شما یبازنشستگ به

 .کرد نخواهم امضا هم را يوکاغذ ندارم یبازنشستگ حقوق به اجیاحت که گفتم داد جواب نیخشمگ لحن همان با)بروخ زائر(

 .ورفت شد خارج اتاق از و کرد یخداحافظ) بروخ زائر(واز برخاست ناچار) هال(دکتر

 رفت خود دفتر اتاق طرف به و شد مارستانیب وارد نیمع ساعت در قبل يروزها مثل)بروخ زائر(یواقعه،وقت نیا از بعد روز سه

 .اند کرده قفل را در که نکرد مشاهده

 .نشناختد را دیکل دارنده یول ستیک دست در اتاق دیکل بداند که شد معطل ساعت ربع کینزد او

 .بود بسته در،همچنان یول آمد نیمع ساعت در بعد،باز روز کرد،اما مراجعت)بروخ زائر(

 دینباش دیکل منتظر)رات میگه(گفت آهسته و شد کینزد او به سوخت) بروخ زائر(حال به دلش که مارستانیب کارکنان از یکی

 .دیکن استفاده اتاق نیا از دینبا شما گرید که شده داده دستور چون

 .کردند رونیب بود مشغول کار به جا آن در سال پانزده به کینزد که یمارستانیب از را)بروخ زائر(بیترت نیا به
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 ییاروپا کشور چند و آلمان يها روزنامه در او نام گرید بار کرد يخوددار یبازنشستگ حقوق قبول از)بروخ زائر(که نیا از بعد

 يا واندوخته ثروت نکهیا با)بروخ زائر(و کند کار)یتیشار(مارستانیب در يو دهند ینم اجازه گرید که نوشتند همه و شد چاپ

  .ردیپذ ینم را یبازنشستگ حقوق ندارد

  

  شد عسرت دچار معاش يبرا بروخ زائر

 يا اندازه به فقط را پول و بود اعتنا یب لیمسا به عمر،نسبت همه در مرد آن چون نداشت يا اندوخته یراست به)بروخ زائر(

 .خواست یم بگذرد اش ماهانه و روزانه معاش که

 رهیذخ مرد آن که داشتند اطالع یخوب به و رفتهینپذ را یبازنشستگ حقوق او دانستند یم که)بروخ زائر( دوستان از تن چند

 .بدهند بیترت او يبرا ییها بشود،کنفرانس یمال کمک او به که نیا هم ،ويو لیتجل يبرا برآمدند درصدد ندارد يا

 .بدهد یغرب آلمان در واقع)هانور(شهر در را کنفرانس نیاستاد،اول آن که شد قرار و رفتیپذ را دوستان شنهادیپ)بروخ زائر(

 از که دارد) بتهوون( نام به عیوس تاالر کی و است یغرب آلمان يوهنر یعلم هم و یصنغت و بزرگ يشهرها از)هانور(

 هم یسخنران موضوع و کند یسخنران تاالر آن در)بروخ زائر(که شد قرار و دیآ یم شمار به یغرب آلمان یخیتار يتاالرها

 .شد انتخاب سرطان يماریب

 دیبرعکس،تول و یغرب به یشرق آلمان از رفتن و نبود دارد وجود یغرب و یشرق آلمان نیب امروز که يوارید موقع آن در

 یشرق نیبرل و آلمان از یحت یکسان شد معلوم) بروخ زائر( یسخنران خیتار که نیا از بعد جهت نیهم به و کرد ینم یاشکال

 .بشنوند سرطان به راجع را)بروخ زائر(کنفرانس که رفتند) هانور(به

 مثل گرید طبقات افراد از يا عده جراحان،بلکه و پزشکان فقط نه کند یسخنران)بتهوون(تاالر در دیبا)بروخ زائر(که یشب در

 حضور تاالر آن در یغرب آلمان یصنعت و یمال برجسته رجال از نفر چند یحت و ها دانشگاه واستادان هنرمندان و سندگانینو

 وبه بشنوند را)بروخ زائر( یسخنران تا آمدند ها ویراد و ومجالت ها روزنامه خبرنگاران از نفر کصدی حدود در زین و افتندی

 .دهند گزارش خود يوهایراد و مجالت و ها روزنامه

 يدارا سرطان يماریب به راجع شدند حاضر تاالر آن در)بروخ زائر(یسخنران دنیشن ي،برا شب آن در که یکسان تمام

 با داشتند عیوس اطالعات سرطان به راجع آمدند یم شمار به شناس سرطان پزشک که ها آن از یبعض و بودند اطالعات

 نخوانده و دهینشن شب آن تا که دیشن خواهند ییزهایچ سرطان به راجع) بروخ زائر(زبان از که دانستند یم همه وجود نیا

 .اند
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 و دهید مارانیب بدن درون را یسرطان يها بافت و داده قرار عمل مورد را یسرطان مارانیب از يادیز عده خود)بروخ زائر(رایز

 یسرطان بافت دچار باز يچند از پس که نیا ای ابندی یم بهبود مارانیب چگونه که بود کرده ،مشاهدهیجراح عمل با را ها آن

 .شوند یم

) بروخ زائر(که یوقت تا ها آن زدن کف و زدند کف و کردند امیق جا آن در حاضر وزن مرد شد تاالر وارد)بروخ زائر(یوقت

 .افتی ادامه گرفت قرار بونیتر پشت

 و گذاشت زیم يرو و کرد خارج کاغذ دسته کی بود آورده خود با که یفیک از) بروخ زائر(و نشستند استاد اشاره با بعد

 .کرد آغاز را یسخنران

 .بود خواهد توجه جالب اریبس گفت خواهد چه آن که داد یم مژده)بروخ زائر(یسخنران يابتدا

 خارج ماریب کی ازبدن را یسرطان تومور کی مرتبه نیاول يبرا که یزمان از من که میبگو انیوآقا ها خانم به دیبا گفت چون

 سطح در. باشد متشابه کامال دواند یم که ییها شهیور رنگ نظر از بدن داخل ،دریسرطان بافت دو که دمیامروز،ند تا کردم

 شهیر وضع و خطرناك يها بافت نیب یبدن،شباهت داخل در اما شوند یم هیشب هم رنگ،به نظر ،ازیسرطان يها بافت بدن

 .ندارد وجود ها آن دنیدوان

 اکنون گفت برداشت سر که نیا از پس و کرد سکوت لحظه وچند آورد فرود را وسر داد قرار چانه ریز را دست استاد گاه آن

 خطر معرض در ری،وز میدرآور حرکت به را مهره سه از کی هر کرد اظهار گرید يا ولحظه داد نجات خطر از را ریوز دیبا

 .ردیگ یم قرار

 بر ییزهایناطق،چ یگاه چون. نکرد ریمتح یلیخ را نداشت،شنوندگان یسخنران موضوع به یربط که مورد یب جمله دو نیا

 با ارتباط يبرا ستیا نهیزم که شود یم معلوم گرید لحظه چند اما ستین مربوط یاصل موضوع ظاهر،به به که آورد یم زبان

 حس و کند شتریب را شنوندگان توجه که آورد زبان بر را نامربوط ظاهرا يزهایچ آن جهت نیا از سخنران و یاصل موضوع

 نیا استاد،مثل که شد معلوم کرد دایپ ادامه همچنان نهیزم نیا در بروخ زائر سخنان یوقت یول زدیبرانگ را ها آن يکنجکاو

 یم صحبت ادهیپ و ریوز و لیف و اسب مانند شطرنج يها مهره به راجع فقط و کرده فراموش را خود یسخنران موضوع که

 یم بحث ها آن حرکات به راجع و ندیب یم صحنه آن در را ها ومهره دارد خود مقابل شطرنج صحفه کی که ییگو و کند

 .کند

 سیسو کشور در اقامت زمان در که)یالقیی کوچک ي خانه(بلنگه کی موضو به شطرنج حرکت موضوع استاد،از مرتبه کی

 موضوع به را صحبت وبعد،رشته کرد صحبت کشور آن وضع و هوا و آب و سیسوئ به راجع يقدر و پرداخت بود کرده اجاره

 .کشاند لیاتومب کی يداریخر
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 از او يبرکنار سبب که استاد يادوار جنون عهیشا که شد محقق داشتند حضور یسخنران تاالر در که بروخ زائر دوستان بر

 .است مشاعر اختالل دچار سخنران که نداشت وجود يدیترد رایز دارد صحت شده یجراح يکارها

 دور زیم از و دارند باز صحبت ادامه از را او که شدند کینزد بونیتر به سخنران از تشکر عنوان به ظاهرا)بروخ زائر(دوستان

 است دهینرس اتمام به هنوز من یسخنران گفت یم و شود دور بونیتر از خواست ینم و کرد یم مقاومت استاد یول کنند

 به که کردند خواهش ومجالت ها روزنامه و خبرنگاران از و کردند خارج تاالر از و دور بونیتر از را او زور به سرانجام یول

 اخبار در را او یسخنران بودن نامربوط داده، نجات مرگ از را نفر صدها گذشته در و کرده علم به)بروخ زائر(که یخدمات پاس

) بروخ زائر( یسخنران ناگوار خبر انتشار از هم ها آن و است حواس یپرت به مبتال دانشمند آن که ندیونگو نکنند منتشر خود

 .کردند يخوددار

 یزندگ نیتأم به کمک یافتادگ کار از ای يریپ دوره در که نبود يانداز پس و اندوخته کردن فراهم فکر در هرگز)بروخ زائر(

 *.اوردیب دست به یثروت قیتحق و کار از بخواهد که آن یب کرد یم قیوتحق کار وستهیپ و کند او

 خواهند ینم پول آوردن دست به يبرا را قیتحق و بکشند،کار کار از دست توانند ینم و هستند خود کار عاشق که ییها آن

 بر مشروط بدهند يمقرر و پول خود بیج از که حاضرند باشند داشته اگر که شود یم سبب قیتحق و کار به ها آن عشق و

 .نشود لیتعط ها آن قیوتحق کار که نیا

 فتادین ثروت کردن جمع و اندوخته کردن فراهم فکر به عمر از دوره چیه ودر بود قیوتحق کار عشاق از یکی هم)بروخ زائر(

 هیبق تا کند امضا را خود یبازنشستگ به مربوط يها کاغذ که نشد حاضر کردند منع کار ادامه از را او که هم يروز و

 .ردیبگ یبازنشستگ عمر،حقوق

 .ردیبپذ را یبازنشستگ حقوق که نخواست ندارد انداز پس که دانست یم که نیا با مرد آن

 و هوش يدارا کرد امتناع آن حقوق رفتنیپذ جهینت در و یبازنشستگ به مربوط اسناد يامضا از)بروخ زائر(که مورد چند در

 .کند امتناع که واداشت را او يادوار جنون که گفت توان ینم و بود يعاد حواس

 یبازنشستگ به مربوط اسناد که یکس کرد یم فکر که بود نیا ردینپذ را یبازنشستگ حقوق که واداشت را مرد آن چه آن

 ای ستین کار ادامه به لیما گرید که کند یم اعتراف باطن و ظاهر در و ردیپذ یم را تقاعد حقوق کند یم امضا را خود

 .ندارد را کار ادامه ییتوانا

 زیناگر هم او یول شود قطع)بروخ زائر(حقوق پرداخت که خواست ینم و داشت تین حسن)بروخ زائر( به نسبت يبهدار ریوز

 آلمان رانیوز أتیه در.کند قطع باشد مشغول کار به دینبا گرید که را يمرد وحقوق کند اطاعت یعموم مقررات از که بود

 .ردیبپذ را یبازنشستگ حقوق که شود یم مجبور او دیکرد قطع را)بروخ زائر(حقوق یوقت شد گفته یشرق
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 یطول و گرفتند او از بود اش هینقل لهیوس يبهدار وزرات خرج به که را یلیاو،اتومب حقوق قطع با و شد قطع)بروخ زائر(حقوق

 .کند يداریخر را خانه اجاتیاحت توانست ینم) مارگو( همسرش و شد محسوس)بروخ زائر(خانه در درآمد فقدان که دینکش

 

 سن تا یسالگ هفده سن از که شناسم یم را يمرد و دارند وجود ای اند داشته وجود افراد گونه نیا از هم کشور نیا در*

 به که نکیا و بود یفارس زبان به یخارج يها زبان از ها کناب و مقاالت ترجمه مشغول انقطاع بدون یهفتادوچهارسالگ

 بضاعت یب یواقع يمعنا به و است انداز وپس اندوخته فاقد یکل به شده يماریب چند دچار و دهیرس یسالگ هفتادوچهار

  مترجم__.است

  

  سیلیسف به بردن یپ يبرا استاد روش

 آن از که یاتاق در کرد مشاهده)مادلنر(دکتر روز کی کرد یم کار)یتیشار( مارستانیب در منظم طور به)بروخ زائر(که یزمان در

 عادت استاد چون است)بروخ زائر( از که دیفهم دید را کتاب آن که نیهم و شود یم دهید یکتاب رفتند یم عمل اتاق به جا

 يجا به خواست یم مارستانیب ای خود خانه از اگر و خواند یم کتاب لیاتومب در مارستانیب و خود خانه راه نیدرب که داشت

 .شد یم کتاب خواندن مشغول عبور حال در باز برود گرید

 از اما سیلیسف يماریب به راجع بود یکتاب مانده جا به و است)بروخ زائر( از که دیفهم و دید)مادلنر(دکتر روز آن که یکتاب

 .آمد ینم شمار به)بروخ زائر(فاتیتأل از اما سیلیسف يماریب به راجع بود یکتاب مانده جا به و باشد یم)بروخ زائر( فاتیتأل

 آن در که دید)مادلنر( دکتر و نوشت یم صفحات هیحاش در را خود هی،نظریعلم يها کتاب خواندن هنگام)بروخ زائر(

 ،که یحواش مشاهده از پس و باشد نشده نوشته آن بر)بروخ زائر( خط با يا هیحاش که ستین يا ب،صفحهیتقر کتاب،به

 .کرد نیتحس را)بروخ زائر(باطن در بود سیلیسف به مربوط

 شناس سیلیسف پزشکان تمام از شیب یخود،مطالعات یجراح شغل سبب به سیلیسف يماریب مورد در)بروخ زائر( واقع در

 آن)بروخ زائر(و دادند یم قرار قیتحق مورد انسان بدن از خارج در را سیلیسف يماریب آثار ها آن چون داشت شیخو معاصر

 .دید یم خود يها چشم با انسان بدن داخل در را ناگوار آثار

 و بود شده سیلیسف يماریب سوم دوره عوارض دچار که کرد یم مشاهده را يعضو بدن داخل در یجراح عمل هنگام او

 .است شده سیلیسف يماریب سوم دوره عارضه دچار عضو کدام که بفهمد بود نتوانسته شناس سیلیسف و متخصص پزشک
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 در و لب در ای یجنس جهاز يرو که است)قرحه کی( جوش کی آن عالمت اول دوره در و دارد دوره ،سه سیلیسف مارسیب

 یپزشک اصطالح در قرحه ای جوش آن و شود یم داریانگشت،پد در یگاه دارند سروکار سیلیسف کروبیم با که یپزشکان

 .است)شانکر(به موسوم

 در گرید يها جوش و رود یم نیب از قرحه وآن شود یم آشکار يماریب دوم دوره نکنند،عوارض معالجه اگر زمان آن در

 دیناپد يماریب يظاهر وآثار شود یم یمنقض يچند از بعد هم دوره نیا و کند یم رییتغ صدا و شود یم داریپد پا و دست

 .شود یم

 افراد با یفرق چیه ظاهر ،به است يماریب نیا سوم دوره به مبتال که یکس و شود یم شروع يماریب سوم دوره بعد به آن از

 سوم دوره به مبتال یشخص ایآ که بدهد صیتشخ تواند ینم يظاهر میعال شناس،از سیلیسف پزشک چیه و ندارد سالم

 نه؟ ای هست سیلیسف يماریب

 اشتها با و داند یم سالم کامل طور به را خود که ماریب و است خطرناك همه و گوناگون سیلیسف يماریب سوم دوره عوارض

 .شود یم بدن یعموم فلج گرفتار ای شود یم یینایناب دچار ناگهان خوابد یم یخوب به و خورد یم غذا

 بدن در گفت که است یکس نیاول دید یم اشخاص بدن داخل در را سیلیسف يماریب سوم دوره عوارض که)بروخ زائر(

 .باشد مصون سیلیسف مرض سوم دوره عوارض یاحتمال بیآس از که ندارد وجود يعضو انسان

 کی است ممکن است ماریب که ندارد اطالع خود که ضیمر و است یوانگید سیلیسف سوم دوره خطرناك عوارض از یکی

 یم منتقل فرزندان به را سیلیسف مرض عوارض نکند معالجه کامل طور به را خود که یسیلیسف ماریب و شود وانهید مرتبه

 .شوند مشاعر و ضعف دچار ای نایناب ای وانهید است ممکن ها آن و کند

 قرار بروخ زائر یجراح عمل مورد مختلف يها يماریب از یکی يبرا پزشکان زیتجو لیدل به یشخص که افتاد اتفاق بار چند

 دید بدن ياعضا از یکی در بودند اطالع یب آن از معالج پزشکان که را سیلیسف يماریب اثر)بروخ زائر( عمل هنگام و گرفت

 تحت سیلیسف يماریب درمان يبرا دیبا شد مرخص مارستانیب از که نیا از پس شخص آن که داد اطالع معالج پزشک به و

 .ردیبگ قرار مداوا

 به اقدام دیبا نه، ای هست سیلیسف يماریب سوم دوره به مبتال یکس ایآ بداند خواست یم که یپزشک)بروخ زائر(از قبل

 5192درسال که بود یآلمان شناس کروبیم کی) واسرمان) (واسرمان واکنش( به بود موسوم یپزشک در که بکند یشیآزما

 واکنش(به موسوم شیآزما انسان بدن ،در سیلیسف کروبیم وجود به بردن یپ يبرا و گفت بدرود را یزندگ يالدیم

 .کرد است،ابداع یپزشک رساله کی بایتقر و است مفصل آن شرح که را)واسرمان
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 کروبیم ایآ که بفهمند قیتحق به توانستند یم)واسرمان-دو-ونیراکس( يفرانسو زبان به و واسرمان واکنش از استفاده با

 نه؟ ای هست یکس بدن در سیلیسف

 که نیا اول داشت اشکال دو نفر کی بدن در سیلیسف کروبیم وجود به بردن یپ يبرا)واسرمان واکنش(از استفاده اما

 آن مجهز شگاهیآزما کی وجود بدون توانستند ینم که نیا دوم دیانجام یم طول به یمدت شیآزما آن مختلف يکارها

 .بکنند را شیآزما

 بود مجهز يها شگاهیآزما جا آن در که ستندیز یم ییشهرها در چون اروپا پزشکان ریسا و یآلمان شناس سیلیسف پزشکان

 آن از استفاده نبود یشگاهیدوره،آزما آن در که ییایآس و ییقایافر يکشورها در اما شوند بهرمند شیآزما آن از توانستند یم

 بدن در سیلیسف مرض به بردن یپ يبرا را یروش یعلم يها تجربه جهینت در) بروخ زائر(اما نداشت امکان یپزشک شیآزما

 بدان توانست یم نداشت شگاهیآزما به یدسترس که ایآس ای قایآفر نقاط نیتر دورافتاده در پزشک کی که کرد ،کشف انسان

 نه؟ ای هست)شدن پنهان دردوره( سیلیسف يماریب به تالیم یشخص ایآ که بفهمد لهیوس

 زین و گرفت یم را مشکوك مرد ای زن خون از يقدر که بود گونه نیا سیلیسف مرض کروبیم به)بروخ زائر(بردن یپ روش

 یم خارج سرنگ لهیوس به)ندیگو یم ونیگانگل را گردن کیلنفات يها یبرآمدگ(ها)ونیگانگل(از یکی از را او خلط از يقدر

 .دیکش ینم طول قهیدق دو از شیب خلط و خون گرفتن و کرد

 نینش ته از بعد که است معلوم و شود نینش ته گذاشت یم و کرد یم مخلوط کوچک یظرف در را عیما دو آن گاه آن

 .گرفت یم قرار باال در شدن،آبخون

 جر نیر عیما( افزودیم آن بر را)جر نیر عیما(به موسوم محلول يقدر و ختیر یم گرید ظرف در را آبخون آن بروخ زائر

 زائر(که نیهم و)زندیریم بپرورانند آن در را کروبیم خواهند یم که یظروف در ای و شگاهیآزما در که ینمک است یمحلول

 مشوك مرد ای زن وجود در اگر(سیلیسف يها کروبیم قهیدق پنج فاصله به ختیر یم خون آب در را عیما آن)بروخ

 .شد یم آشکار)بود

 که بدهد صیتشخ کوتاه اریبس مدت کی نداشت،در وجود شگاهیآزما که ینقاط در یحت توانست یم پزشک روش،هر نیا با

 .نه ای هست لسیسف یپنهان يماریب به مبتال یکس ایآ

 اما نکرد برپا يادیز يصدا و سر و ماند مسکوت یجهان دوم و اول جنگ دو نیب يها سال در)بروخ زائر(ابداع نیا گرچه

 نیمجروح بدن به شده جدا يپا ای دست وندیپ شاهکارها آن از یکی و افتی یجهان انعکاس مرد آن یجراح يشاهکارها

 است ممکن نیبنابرا و میگذشت آن از زود و میکرد اشاره آن به مختصر طور به بروخ زائر سرگذشت آغاز در ما که بود جنگ
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 چقدر نداشت را آن انجام جرأت و قدرت یکس روز آن تا که سابقه یب يشاهکارها آن که باشند نشده متوجه خوانندگان

  .است داشته تیاهم

  

  کرد قصد سوء تلریه به که)برگ اشتوفان(

 و حکومت سیرئ)تلریه( توجه مورد یحت و شد مشهور یلیخ که یجهان دوم جنگ در)بروخ زائر( یجراح اعمال از یکی

 .شد مجروح شدت به قایآفر شمال در که بود آلمان ارتش افسر)برگ اشتوفان(گرفت،درمان قرار آلمان کتاتورید

 قرار)تلریه( اتاق در را یساعت بمب کی يالدیم 1944 سال هیژوئ ماه ستمیب روز در که است يافسر همان)برگ اشتوفان(

 چند بود شده منعقد جا آن در ینظام کنفرانس کی جلسه که اتاق آن در شد،و منفجر بمب و شد خارج اتاق آن از وخود داد

 .دیند یبیآس تلریه اما دندیرس قتل به نفر

 شد صحبت آن به راجع ها کتاب و ومجالت ها روزنامه در ها سال دوم یجهان جنگ انیپا از بعد که قصد سوء نیا شرح

 و خورد یم شکست جنگ در آلمان دانستند یم که آلمان مسلح يروهاین افسران که بود نیا اش خالصه و است مفصل

 و انگلستان و کایآمر يها دولت با و بدهند خاتمه جنگ به تلریه کشتن با برآمدند درصدد شود نابود است ممکن آن از پس

 آلمان،پرداخت افسران و بپردازد ها دولت آن به یغرامات که شود ،آلمان،مجبور جنگ خاتمه از بعد ولو کنند صلح يشورو

 .دانستند یم آلمان شدن نابود از بهتر را غرامات

 را بمب 1944 ه،یژوئ ماه ستمیب روز در و بدهد قرار تلریه اتاق در را يقو یساعت بمب کی که شد داوطلب)برگ اشتوفان(

 کینزد)هیروس با جنگ جبهه در آلمان شرق در واقع يا منطقه در(ینظام کنفرانس اتاق در بود یدست فیک کی درون که

 .کرد دور منطقه آن از را خود مایهواپ با و شد خارج کنفرانس اتاق از يضرور نوشته کی آوردن بهانه به و داد قرار تلریه

 افسران از تن هزار کی،نزد سوءقصد ان از بعد و نشد مجروح یحت و کشته تلریه اما شد منفجر نیمع قهیدق در بمب

 حلق یقصاب يها دکان چنگ از را ها آن از یبعض و شدند ختهیآو دار وبه ریدستگ یرنظامیغ افراد و آلمان مسلح يروهاین

 .شد مصلوب شدن ریدستگ از پس هم)برگ اشتوفان( و کردند زیآو

 شد مجروح یسخت ،به نیمتفق مواضع از یکی به حمله هنگام قایآفر شمال در که يروز و ریدل بود يافسر)برگ اشتوفان(

 در ینظام جراحان و پزشکان که شد مجروح يطور سیانگل يروین به خود شجاعانه حمله در او و داشت يسرگرد درجه

 آمده وجود به او بدن يجا همه در که یمیوخ يها زخم شدت از يو که گفتند و کردند عجز اظهار او درمان قا،ازیآفر شمال

 .مرد خواهد
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 از پس داشت دوست اریبس را شجاع افسر نیا و بود قایآفر شمال در آلمان مسلح يقوا فرمانده که معروف)رومل(مارشال

 آن در دیشا که کنند منتقل نیبرل به بود شده یمتالش بدن کی قتیحق در که را)برگ اشتوفان(که داد ،دستو نیبرل با مذاکره

 .کنند درمان را او بتوانند جا

 را خود یسع اما بدهم نجات را او بتوانم که ندارم نیقی من گفت و دید را مجروح افسر شده یمتالش بدن)بروخ زائر(نیبرل در

 .کرد خواهم

 شکسته يطور دست يها استخوان چون را مجروح راست دست)بروخ زائر(نیبرل مارستانیب به)برگ اشتوفان( انتقال از پس

 دست اگر گفت و کرد قطع بود شده داریپد دست در هم ایقانقار میعال و ندازدیب جا را ها آن توانست ینم نابغه جراح که بود

 .کشت خواهد را مجروح و کرد خواهد تیسرا بدن يها قسمت ریسا به دست از ایقانقار نشود شده،قطع خرد

 چشم ناچار و کند درمان را آن توانست ینم وجه چیه به)بروخ زائر(که بود شده مجروح يطور هم)برگ اشتوفان(چپ چشم

 .درآورد یکل به هم را چپ

 .بود برده نیب از را چپ دست شست بمب انفجار یول بود سالم شست جز)برگ اشتوفان(چپ دست

 شست دست انگشت بدون و دارد اجتناب قابل ریغ گر،ضرورتید يها انگشت از استفاده يدست،برا هر در شست انگشت

 که است یانگشت گانهی شست دست،انگشت انگشت پنج نیب در و کرد استفاده کار يبرا گرید يها انگشت از توان ینم

 ستین هم يسو به شانیرو که اند گرفته قرار هم کنار يطور ها انگشت ریوسا است گرید انگشت چهار طرف به شیرو

 سبابه انگشت که گرفت میتصم کند استفاده قابل او يبرا را) برگ اشتوفان( چپ دست انگشتان که نیا يبرا) بروخ زائر(

 *.کند استفاده وخنصر وبنصر یوسط انگشت سه از بتواند آن با تا کند شست انگشت به مبدل را مجروح

 فاصله بر که یحال در و آورد وجود به فاصله مجروح چپ دست گرید انگشت سه و سبابه انگشت نیب)بروخ زائر(

 .باشد گرید انگشت سه يسو به شیرو که داد یم قرار يطور را سبابه افزود،انگشتیم

 شده مجروح شدت به که هم را او بدن گرید يها کرد،قسمت یم مجروح چپ دست در)بروخ زائر(که ییکارها موازات به

 .داد قرار مجروح بدن از نقطه سه در و کرد خارج زنده خرگوش بدن از استخوان سه جمله از داد یم قرار عمل مورد بود

 قرار)نیلیس یپن( قیتزر مورد)بروخ زائر(طرف زخم،از عفونت از يریجلوگ يبرا که یکس نیآلمان،اول در که ندیگو یم

 .بود)برگ اشتوفان(گرفت

 زییپا ودر شد یم فراهم اشکال با که بود ییدارو هم آغاز در و کردند ابداع ها یسیانگل میدان یم که يطور به را)نیلیس یپن(

 گفت او مخصوص پزشک) موران( لرد شد هیالر ذات به مبتال قایآفر شمال در انگلستان ریوز نخست لیچرچ که 1943سال
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 ای واحد که نیا از اعم هیالر ذات يماریب درمان در مؤثر ییدارو هم امروز و مرد خواهد نشود قیتزر او به)نیلیس یپن(اگر

 یپن(يدارو مقدار وآن است)نیلیس یپن(کیوتیب یآنت يدارو)شود مجروح هیر دو هر ای هیر کی یعنی(باشد مضاعف

 یسیانگل رهیل 600 روز آن يبها به نیلیس یپن بودن کم علت به گرفت قرار استفاده مورد لیچرچ يمداوا يبرا که)نیلیس

 .ندارد ارزش مارك چند از شیب امروز یول داشت متیق

 یمدت در توانستند بردند یپ)نیلیس یپن( خواص به که نیا از بود ها آن در که انضباط و دادن سازمان استعداد ها،با یآلمان

 ،کهیآلمان مجروح سربازان از ياریبعد،بس به 1944 سال تابستان از که يطور به کنند دیتول)نیلیس یپن( ادیز يکوتاه،مقدار

 .گرفتند یم قرار نیلیس یپن قیتزر مورد و بود کیوتیب یآنت يدارو ازمندین ها آن درمان

 خود چپ دست توانست یم اما نداشت چشم کی و دست کی چه گر شد مرخص مارستانیب از که نیا از بعد)برگ اشتوفان(

 .بدهد قرار استفاده مورد کامل طور به انگشت چهار با را

 شما مورد در)بروخ زائر(که مینیب یم گفت و رفتیپذ را او شد مرخص مارستانیب از)برگ اشتوفان(که نیا از بعد تلریه

 .است اعجازکرده

 از خروج از پس را افسر تلر،آنیه که يروز و دیرس یسرهنگ درجه به شد مجروح قایآفر در)برگ اشتوفان(که نیا از بعد

 الاقل که دادند یم یکس به را شغل آن آلمان در و کرد انتخاب رهیذخ يروین ستاد سیرئ سمت به را يو دید مارستانیب

 .باشد داشته يسرلشکر درجه

 شمردم یم محترم را او و داشتم دوست را)تلریه یعنی( شوایپ گفت ینظام دادگاه در شد ریدستگ)برگ اشتوفان(که نیا از بعد

 نیا شدن نابود از آلمان نجات شانس گانهی که دانستم یم بود،و تلریه به ام عالقه از شیب آلمان هنمیم به من عالقه اما

 .شود برکنار يو که است

 که یخیتار و شد خارج مارستانیب از افسر آن که یخیتار نیب اما کرد اعجاز)برگ اشتوفان(مورد در تلریه قول به)بروخ زائر(

 هیژوئ ماه ستمیب روز توطئه در که را ی،کسان اش یزندگ روز نیآخر تا)تلریه(و نکشد طول ادیز یختند،مدتیآو دار به را يو

 که)برون اورا(اش ومعشوقه يو خود که نیا از قبل روز 9 که چنان هم دیرسان یم قتل به داشتند دست يو هیعل 1944

 ایکنند،در یخودکش آلمان يعظما صدارت عمارت پناهگاه سرداب در درآمد اش يهمسر به اتیح روز نیآخر در

 از)سیکانار(که دادند گزارش او به چون ختیآو دار به را آلمان یضدجاسوس و یجاسوس سازمان سیرئ)سیکانار(ساالر

 ها آن توطئه ياجرا واز نداده خبر او به یول بوده مطلع برسانند قتل به یساعت بمب با را يو داشتند قصد که یکسان توطئه

 .است نکرده ممانعت
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 سوم انگشت اسم و شود یم خوانده یوسط اسم به دوم انگشت و سبابه به است موسوم شست از بعد دست انگشت نیاول*

  مترجم__.کرد تلفظ اول حرف کسر با دیبا را خنصر و بنصر کلمه دو و خنصر چهارم انگشت اسم و است بنصر

  

  اریدست سمت به استاد کردن کار

 از جراحان یحت و مردم یغرب آلمان در نوشتند ینم يزیچ) بروخ زائر( يادوار جنون به راجع یشرق آلمان يها روزنامه چون

 شده بازنشسته او که داشتند اطالع گذشت شرحش که يخبر انتشار اثر بر فقط نداشتندو اطالع استاد آن يادوار یوانگید

 ).نکرد امضا را خود یبازنشستگ به مربوط اسناد بروخ زائر میدان یم که یصورت در( است

 از بعد یمدت جراح وآن)بلوت ژونک(دکتر به موسوم یجراح به متعلق داشت وجود کوچک مارستانیب کی یغرب نیبرل در

 .شود کار به مشغول او مارستانیب در تا کند دعوت استاد آن از که گرفت میتصم)بروخ زائر( شدن بازنشسته

 ینم ها مارستانیب آن از کی چیه در را مرد آن و بود بسته)بروخ زائر(يرو به یشرق آلمان يها مارستانیب تمام چون

 را)بلوت ژونک(دکتر شنهادیعالمه،پ داشت،استاد خرج)بروخ زائر(خانواده و کردند قطع را استاد آن یرسم حقوق و رفتندیپذ

 ژونک(دکتر منظور که مییبگو لیتفص به که باشد نداشته ضرورت ایگو و رفتیپذ يو مارستانیب در کردن کار يبرا

 مارستانیب به معروف مرد آن جلب با خواست یم و بود)بروخ زائر(آوازه و نام از فرستاد یکتب شنهادیپ استاد يبرا که)بلوت

 از بلکه آلمان يجا همه از فقط نه هستند یجراح عمل ازمندین که یمارانیب تا کند)النسه(اصطالح به را مارستانیب خود،آن

 .کنند مراجعه يو مارستانیب به توانگران خصوص به و رندیبگ شیپ را او مارستانیب راه اروپا يکشورها ریسا

 و)بلوت ژونک(شد، یم یغرب نیبرل در واقع)بلوت ژونک( دکتر کوچک مارستانیب وارد بار نیاول يبرا)بروخ زائر(که يروز

 آن و آوردند نییپا را سرها و ستادندیا صف کی نابغه،در استاد از استقبال يدر،برا مارستان،مقابلیب آن کارکنان تمام و زنش

 زائر(به را کوچک مارستانیب آن مختلف يها قسمت)بلوت ژونک(دکتر و شدند مارستانیب او،وارد سر پشت در گاه

 .داد نشان)بروخ

 افتی شیافزا مارستانیب آن به کنندگان مراجعه چه گر کرد کار به شروع)بلوت ژونک(دکتر مارستانیب در بروخ زائر که یوقت

 موقع آن در که یشرق نیبرل و یشرق آلمان از شتری،ب کردند یم مراجعه که یکسان چون نشد ادیز نسبت آن به درآمدش اما

 یشرق آلمان ارزان نرخ با را یجراح دستمزد داشتند عادت ها آن همه و آمدند یم بود آزاد یغرب آلمان به آمدشان و رفت

 عدم نیهم مردم انیم در)بروخ زائر(تیمحبوب يرازها از یکی و کرد ینم تقاضا برآن اضافه زین)بروخ زائر(دکتر و بپردازند

 .بود درآمد و ثروت و مال به او ياعتنا
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 لهیوس به تا خواست یم بود مارستانیب درآمد بردن باال يکار هم به)بروخ زائر(دعوت از منظورش که)بلوت ژونک(دکتر اما 

 .داد قرار ارشیاخت در را فرصت نیا او نظر در آمد شیپ کی و کند استفاده درآمد شیافزا يبرا استاد شهرت و اسم از يا

 در)بروخ زائر(که نیا از پس و داشت یبرم مستند يها لمیف که)لمیف فوکس(اسم به بود يا مؤسسه یغرب آلمان در

 زائر یجراح اعمال از یکی از که نیا تا کرد مراجعه مارستانیب ریمد به مؤسسه آن کرد کار به شروع)بلوت(دکتر مارستانیب

 .کند يبردار لمیف بروخ

 لمیف فوکس شنهادیپ.کرد خواهد او مارستانیب کار رواج و شهرت به مستند،کمک يبردار لمیف آن دیام به)بلوت ژونک(دکتر

 .کرد بردارند،جلب لمیف و باشند داشته حضور عمل اتاق در برداران لمیف که نیا يبرا هم را)بروخ زائر(موافقت و رفتیپذ را

 از)بروخ زائر(که دیکرد عمل،حس اتاق به ورود از بعد اگر:گفت ها آن به)بلوت(دکتر آمدند یم برداران لمیف دیبا که يروز در

 .دینکن ترك را خود کار کرد خشونت ابراز شما به نسبت اگر یحت و دینشو شده،ناراحت یناراض شما ورود

 دیشا که کرد یم ینیب شیپ کرد جلب عمل اتاق در برداران لمیف حضور يبرا را)بروخ زائر(موافقت که نیا با)بلوت(دکتر

 .بروند و کنند ترك را يبردار لمیف کار لیدل آن به برداران لمیوف کند اعتراض استاد

 .آمد مارستانیب به برداران لمیف با زین)لمیف فوکس( مؤسسه ریمد خود روز آن در که بود يقدر به)بروخ زائر(شهرت

 اورندیب رونیب بود يویکل يماریب دچار که را ماریب زن کی هیکل دو از یکی)بلوت(دکتر مارستانیب در که بود روز،قرار آن

 .شوم یم شما اریدست و کنم ینم عمل امروز من گفت)بلوت(دکتر به شد مارستانیب وارد که نیهم)بروخ زائر(و

 ،با عمل اتاق در و بود نشده مستقل جراح کی هنوز که دید یم یزمان در را ،خودیفراموش اثر بر ساعت آن در)بروخ زائر(ایآ

 کرد؟ یم کار ياریدست سمت

 از)بلوت(دکتر و میهست اطالع یب بکند)بلوت(دکتر به را شنهادیپ آن)بروخ زائر(روز آن شد سبب که ییها شهیاند از ما

 خود شاگرد به بزرگ استاد کی که بود هیشب آن به بایتقر او شنهادیپ رایز کرد رتیح یلیخ)بروخ زائر(چون يا نابغه شنهادیپ

 .بشود او شاگرد و کند کار دستش ریز خواهد یم دیبگو

 در آمد خواهد شیپ ییماجرا چه بکند را فکرش یحت که آن بدون)بروخ زائر(شنهادیپ از شدن ریمتح از بعد)بلوت(دکتر اما

 که نیا از برتر يافتخار چه او يبرا و داشتند یم بر لمیف یجراح عمل برداران،از لمیروز،ف آن در چون شد مسرور باطن

 باشد؟ او اریدست عمل اتاق در)بروخ زائر(چون يمرد

 قبل ارانیبه و یهوشیب دکتر و شدند عمل اتاق وارد)بروخ زائر(و)بلوت(دکتر و بردند عمل اتاق به را ماریب شده نییتع روز در

 .شد آغاز عمل برداران لمیف ورود از پس و بودند افتهی حضور عمل اتاق در جراح دو آن از
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 داشت نگه جدا هم از را زخم لب پنس،دو شد،با گشوده عمل محل که نیا از بعد)بروخ زائر( و کرد عمل به شروع)بلوت(دکتر

 .کند مشاهده یخوب به را زخم محل)بلوت(دکتر که نیا تا

 یگاه و دیرس ینم گوش به يبردارا لمیف آپارات يصدا از ریغ ییصدا عمل اتاق در و کردند کار به شروع هم برداران لمیف

 .شد یم دهیشن يفلز فیخف يصدا کی بدهد)بلوت(دکتر به تا داشت یبرم را یجراح آالت از یکی ارانیبه از یکی که هم

 شود یم متصل هیکل به که را ها رگ یعنی خون يمجراها تمام که است نیا وب،مستلزمیمع ي هیکل کی برداشتن عمل

 خون قدر آن بلکه پوشاند یم را عمل خون،منطقه فقط نه نشود بسته ها رگ آن اگر چون کنند قطع را هیکل گاه آن و ببندند

 .گفت خواهد بدرود را یزندگ ماریب که شد خواهد يجار

 وقت ادیز ای کم و ستین ه،آسانیکل به مربوط یجراح اعمال تمام در ها آن بستن يبرا)ها رگ(خون يمجراها کردن دایپ اما

 به که ییها بافت ای کرده آماس يها بافت با خون يمجار يها قسمت از یه،بعضیکل یخراب اثر بر یگاه چون ردیگ یم

 .ببندد را رگ گاه آن و کند جدا رگ از را ها بافت ،آن دیبا جراح و شود یم دهیپوش داده شکل رییتغ گرید طرز

 یم جدا ها رگ از را ییها بافت)بلوت(دکتر و داشت را وضع شد،همان یم برداشته دیبا که هم ماریب زن آن وبیمع هیکل

 .ببندد را ها آن بعد تا کرد

 نیا چرا: گفت)بلوت(دکتر به خطاب و برخاست يزیآم خیتوب لحن با)بروخ زائر(يصدا مرتبه کی عمل اتاق سکوت وسط در

 !ببند را زخم و بردار)هیکل به اشاره( را نیا...؟یده یم طول قدر

 يمتصد که يدکتر یحت و ارانیبه و برداران لمیف از اعم داشتند حضور که یکسان تمام گوش در خیتوب لحن اتاق،آن آن در

 اریدست جهت نیا از)بروخ زائر( که کردند فکر طور نیا یهوش یب يمتصد یحت همه،و چون کرد جلوه يبود،عاد یهوش یب

 .کند گوشزد را يو يخطا ای کرد،قصور خطا ای قصور)بلوت(دکتر اگر که شده

 کی يبرا مگر بشود) بلوت( دکتر چون یجراح اریدست او که کرد ینم فکر یکس که بود بزرگ قدر آن)بروخ زائر(مقام چون

 ).بلوت(دکتر یجراح عمل بر نظارت و یتخصص مصلحت

 .نگفت يزیچ اما شد سرخ و دیکش خجالت یلیخ يبردار لمیف و يبهدار کارکنان حضور عتاب،در آن از)بلوت(دکتر

 تو با مگر: گفت يتر خشن لحن با شد مواجه او سکوت با یوقت داشت)بلوت(دکتر از را یجواب انتظار که)بروخ زائر(

 .ندازیب دور و کن قطع)هیکل به اشاره(را نی؟ایکن ینم عمل من دستور به ستم؟چراین

 طور نیهمه،ا و کرد جلوه یمنطق داشتند حضور عمل اتاق در که یکسان تمام گوش در اول اعتراض از شیب رادیا نیا

 .بدهد قرار خیتوب و رادیا مورد را او که دارد حق)بروخ زائر( و است اشتباه کار کی ارتکاب حال در)بلوت(دکتر که دندیفهم
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 جدا ها رگ از را ها بافت دیبا اول که دیدان ینم شما مگر)رات میگه:(گفت کند سکوت توانست ینم گرید که)بلوت(دکتر

 يجار خون قدر کنم،آن راقطع هیکل ، ها رگ بستن بدون اگر من و کرد قطع را هیکل گاه آن و بست را ها رگ بعد و کرد

 .مرد خواهد ماریب که شد خواهد

 یم در هیکل ساده عمل کی در که است نیا اش جهینت رسد یم تو مثل یکسان دست به یجراح کارد یوقت: گفت)بروخ زائر(

 .مانند

 .کرد سکوت باز)بلوت(دکتر

 مشغول) بلوت( دکتر که شد محقق نداشتند اطالع)بروخ زائر(يادوار جنون از و بودند اتاق آن در که یبرداران لمیف يبرا

 یم رادیا او ،بر فهیوظ حسب بر) بروخ زائر( لیدل نیهم به و دارد رتیمغا یجراح عمل یفن و یعمل نیمواز با که است يکار

 .کند ینم اطاعت بزرگ استاد دستور از و کند یم لجاجت)بلوت( دکتر چرا کردند یم رتیح و ردیگ

 شده نیخشمگ)بلوت(دکتر سکوت از که استاد و شده جنون حمله دچار باز)بروخ زائر( که دانست ینم کس چیعمل،ه اتاق در

 ؟یکن ینم اطاعت چرا پس ندازیب دور و کن قطع)هیکل به اشاره(را نیا که میگو ینم تو به وان،مگریح يا: زد ادیفر بود

 در دینبا و دیهست من اریدست جا نیا در شما شما،و نه هستم من یجراح عمل مسئول)بروخ زائر( يآقا: گفت)بلوت(دکتر

 .دیکن مداخله من يکارها

 اتفاق یشرق نیبرل مارستانیب در که يا برداران،واقعه لمیف بخصوص حضار،و ي زده بهت يها چشم مقابل در وقت آن

 .شد بانیگر به دست او با و ور حمله)بلوت(دکتر به)بروخ زائر(و شد دیتجد بود افتاده

 رینظ هم ندهیآ در و نداشته رینظ ها آن گمان گذشته،به در فرد،که به منحصر ي صحنه کی از دندیفهم که برداران لمیف

 دست از نزاع مناظر از کی چیه که داشتند دقت و دادند ادامه يبردار لمیف به تیجد با دارند یم بر عکس داشت نخواهد

 .نرود

 کند جدا شوهرش از را)بروخ زائر(که دیکوش یم بود رسانده عمل اتاق به را خود غوغا و ادیفر اثر بر که)بلوت(دکتر همسر

 .دادندیم ادامه يبردار لمیف بدهند،به دست از را فرد به منحصر مناظر آن لحظه کی که آن یب هم برداران لمیوف

 و)بلوت(دکتر پزشک آن ادیفر یول بود مرده بدبخت زن کرد،آن ینم ماریب حال متوجه را گرانید یهوش یب دکتر ادیفر اگر

 را)بروخ زائر(بود طور هر و است مرگ خطر معرض عمل،در تخت يرو زن آن که کرد متوجه را برداران لمیف و ارانیبه

 که کردند یم ینیب شیپ چون گرفتند شیپ را خروج راه سرعت با برداران لمیف و کردند خارج عمل اتاق از کشان کشان

 تقاضا نیچن روز آن در چه گر و ببرد نیب از تا بدهند او به را نزاع صنحه لمیف که خواست خواهد ها آن از)بلوت ژونک(دکتر
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 زائر(احترام نیهمچن و او مارستانیب يآبرو پاس به کرد خواهش) لمیف فوکس(مؤسسه ریمد از بلوت دکتر بعد یول نشد

 .کنند يخوددار لمیف آن دادن شینما از)بروخ

 زائر(آوردن از پس که چه آن فهمم یم حاال: گفت بدهد ادامه را تمام نا یجراح عمل توانست)بلوت(دکتر که نیا از بعد

 .است داشته صحت گفتند من به او یوانگید به راجع مارستانیب نیا به)بروخ

 زائر(منزل به)بلوت ژونک(دکتر مارستانیب از بود نشده قطع نیبرل شرق و غرب نیب یتلفن ي رابطه هنوز چون بعد روز

 به و بدهد زحمت خود به) بروخ زائر(که ندارد ضرورت ندارد یجراح عمل يبرا يماریروز،ب آن در چون که زدند تلفن)بروخ

 .دیایب مارستانیب

 .ندادند راهش یول آمد مارستانیب به بروخ زائر دوم روز

 آن به و است يادوار جنون گرفتار او دانستند ینم که یمارانیب یول شد نینش خانه یواقع شکل به)بروخ زائر(بعد به آن از

 در ولو بدهد قرار عمل مورد را ها آن که کردند یم التماس یحت و تقاضا او از و رفتند یم اش خانه به داشتند اعتقاد مرد

 .باشد خودش خانه

 نیا در او.است يادوار جنون بروز از بعد او یزندگ ادوار نیآورتر تأثر و نیتر عیفج)بروخ زائر(يا حرفه یزندگ از دوره نیا

 ای کرد قطعه قطعه عمل هنگام بودند کرده مراجعه او به یجراح عمل يبرا که را يا عده کند یم چه بداند که آن یب دوره

 .فرستاد قبرستان به و کشت گرید طرز به

 ماه نیآخر در که میببر نام يمرد از است يم،ضروریکن صجبت)بروخ زائر( یزندگ از دوره نیا به راجع که نیا از قبل اما

  .شد یم خوانده)شوردفکر( اسم به و میا نبرده را اسمش هنوز و شد واقع مؤثر او یزندگ در)بروخ زائر(عمر يها

  

  شد بروخ زائر یزندگ وارد که يفرار مرد کی

 يبرا کوچک دکان کی نیبرل آمد،در کار يرو تلریه که نیا از پس و داشت یچپ دست التیتما یجوان آغاز در)شوردفکر(

 . فروخت یم و دیرسان یم چاپ به را متیق ارزان يها کتاب خودش هم یگاه و کرد باز دوم دست يها کتاب فروش

 به شوند احضار پرچم ریز خدمت انجام يبرا دیبا که بود يافراد جزو چون1939سال سپتامبر ماه در جنگ آغاز از پس

 .سپرد شاگردش به را کوچکش دکان و رفت خدمت

 یم شمار به ریدل سرباز کی چون یول شد یانضباط هیتنب بار کی و دارد نگه را خود زبان توانست ینم خدمت هنگام او اما

 ینگهبان يساز اسلحه خانه کار کی ،در)شوردفکر) (اروپا در جنگ آخر سال(1945 سال در. دیرس یگروهبان درجه به آمد
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 شب کی و بودند مشغول کار به شب و آلمان،کارگران،روز يساز اسلحه يها کارخانه ریسا کارخانه،مثل آن در و کرد یم

 کارخانه نیا وانگلستان کایآمر بمباران يماهایها،هواپ شب نیا از یکی در گفت کارگران به ها کارگاه از یکی در)شوردفکر(

 .شد دیخواه کشته شما همه و دیکوب خواهند را

 کینزد احتمال به که دیفهم او و کردند توقف را)شوردفکر(بعد روز بودند یمخف جاسوسان آلمان يها کارخانه تمام در چون

 .فرستاد خواهند جنگ دانیم به را او نیقی به

 ریغ گناهان از ها يناز نظر در که زد سر او از گرید عمل کی زندان در برسد دادگاه به او فرستادن نوبت که نیا از قبل یول

 .ختیآو بدار را او دیبا شد یم گفته آن در که بود تلریه هیعل یفیتصن خواندن آن و آمد یم شمار به شیبخشا قابل

 جرم به را او 1945 لیآور 14روز در دادگاه که شد سبب مرد آن یاسیس سوابق به توجه با زندان در فیتصن آن خواندن

 .کرد اعدام به محکوم نیمه به انتیخ

 حکم نظر دیتجد دادگاه لیآور 29 روز و رفت نظر دیتجد دادگاه به او ي پرونده و کردد نظر دیتجد خواست در)شوردفکر(

 .شود اعدام لیآور ام یس روز بامداد در تا کردند منتقل نیبرل زندان به را او و کرد ابرام را يبدو دادگاه

 بود دهیرس نیبرل به که يشورو ارتش چون گرفت دنیبار نیبرل زندان يرو يشورو ارتش يتوپها خمپاره روز آن بامداد در

 .کرد یم بمباران را نیبرل توپ هزار چهل با شده نوشته دوم یجهان جنگ خیتار در که يطور به

 محبوس و زندانبان از اعم ماند زنده که هر و شد ختهیگس انضباط و نظم نوع هر ها،رشته خمپاره باران اثر بر نیبرل زندان در

 فرار بود شده بلند زندان در بردن بسر اثر بر ششیر اما برداشت در يسرباز لباس همچنان که هم)شوردفکر( و ختیگر

 .کند پنهان را خود وچگونه برود کجا دانست ینم او.کرد

 در را آلمان ارتش لباس چون دندید یم را او یروس سربازان اگر و دیرس یم قتل به کردند یم ریدستگ را او ها یآلمان اگر

 .شد یم ریاس ای گرفت یم قرار گلوله هدف برداشت

 و دیرس یشرق نیبرل در واقع یتیشار مارستانیب مقابل به داشتیم بر گام نیبرل رانیو يها ابانیخ در گشته سر که یدرحال

 .کند یم کار جا آن در پرور نوع جراح)بروخ زائر(که آمد ادشی

 نیب)بروخ زائر(تا ماند پناهگاه در قدر آن و است کار مشغول مارستانیب پناهگاه در)بروخ زائر(که کرد حاصل اطالع)شوردفکر(

 .شد خارج عمل اتاق از قهیدق چند یجراح عمل دو

 .است آورده پناه او به گفت و کرد انیب را خود وضع کلمه چند با و رساند او به را خود)شوردفکر(
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: گفت و داد) شوردفکر( به و آورد رونیب صابون قطعه کی و لتیژ غیت کی خود فیک از و برگشت عمل اتاق به)بروخ زائر(

 .ایب عمل اتاق به شیر دنیتراش از بعد و بتراش را شتیر و ییدستشو به برو

 وگفت داد او به را آلود خون و دیسف روپوش کی استاد و شد ملخق)بروخ زائر( به عمل اتاق در و دیتراش را شیر)فکر شورد(

 .یهست من ارانیدست از یکی تو ساعت نیا از و بپوش را نیا

 بشوم؟ شما اریدست توانم یم چگونه اطالعم یب یجراح و یپزشک از که من: گفت)شوردفکر(

 نیا در ایب رونیب عمل اتاق از من از بعد و باش جا آن هستم جا آن در من تا و بشو عمل اتاق وارد من با): بروخ زائر(

 به غذا رهیج کی جا نیا در که میگو یم و نه ای يدار یجراح و یپزشک از یاطالع ایآ که دیپرس نخواهد ازتو یکس صورت

 .ینمان گرسنه که بدهند تو

 با و شد خارج مارستانیب از جنگ خاتمه از بعد و بود مارستانیب آن در) شوردفکر( داشت ادامه نیبرل جنگ که ییروزها در

 و نشده رانیاو،و یکتابفروش محقر ي دکه بود شده رانیو ها ساختمان همه که شهر آن در دید مسرت با و رتیح کمال

 آن کردن رانیو از برتر را خود وشأن کنند رانیو را ریحق و کوچک ي دکه آن که آمد ها،عارشان بمب و ها خمپاره ییگو

 .دانستند یم دکان

 و ها افسانه شتریب و متیق ارزان يها کتاب بود کرده کار به شروع تازه و جوان که نیا سبب به جنگ از قبل)شوردفکر(

 از پس و يفکر رشد از وبرخوردار تجربه يدارا بود يجنگ،مرد از بعد یول کرد یم منتشر را ییجنا يها افسانه بخصوص

 از برتر که کند چاپ ییها کتاب افتاد فکر به کند باز را خود کوچک دکه توانست او که درآمد یشکل به نیبرل وضع که نیا

 و کرد چاپ دوم یجهان جنگ يها سال به راجع را آلمان سربازان و افسران از تن چند خاطرات و باشد ییجنا يها افسانه

 .رساند فروش به

 ژونک(دکتر مارستانیب در که خواند روزنامه در بعد و شده بازنشسته)بروخ زائر(که خواند روزنامه در يروز) شوردفکر(

 با کند ینم کار)بلوت(مارستانیب در گرید که دید روزنامه در را)بروخ زائر(اسم بار نیسوم يبرا و کرده کار به شروع)بلوت

 نیا از پس)شوردفکر(کند منتشر را خاطراتش تا کند شنهادیپ او به که دیرس فکرش به داشت)بروخ زائر(با که ییآشنا سابقه

 .است بد بزرگ جراح آن یمال وضع که کرد حس افتی را)بروخ زائر(که

 که را یاوراق رایز(بود نشده بازنشسته یرسم طور به چون کردو ینم افتیدر حقوق)یتیشار(مارستانیب از گرید)بروخ زائر(

 .کرد ینم افتیدر هم یبازنشستگ حقوق)نکرد امضا کند امضا دیبا

 از هم قول نیا که( شود یم آماده چاپ يبرا ماهه کی خاطراتش که گفت او به)شوردفکر(شنهادیپ مقابل در)بروخ زائر(

 .)نوشت ماه کی در توان ینم را عمر کی خاطرات رایز گرفت یم سرچشمه استاد آن حواس یپرت
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 کی يدارا که خود همکاران از یکی شودبا یم آماده گرید ماه کی تا خاطراتش که دیشن استاد از که نیا از بعد)شوردفکر(

 .کنند چاپ را استاد خاطرات اتفاق به تا کرد مذاکره موضوع آن به راجع بود)خیمون( شهر در)ندلریک(اسم به انتشارات مؤسسه

 آماده خاطراتش هم گرید سال کی تا کند شروع امروز از بخواهد باشد،و ننوشته را خود خاطرات)بروخ زائر(اگر گفت)ندلریک(

 .شد نخواهد چاپ يبرا

 خاتمه که نیا از بعد و کرد چاپ مجالت از یکی در جیتدر به شود یم آماده که نسبت هر به را او خاطرات توان یم یول

 .شود نیتدو خاص طرز به دیبا مجله در شدن چاپ يبرا)بروخ زائر(خاطرات که نیا گرید و کرد چاپ کتاب صورت به افتی

 يعاد مردم و سدینو یم یعلم ي وهیش به را خاطراتخود جراحان و پزشکان تمام مانند و جراح است يمرد بروخ زائر چون

 داشت نخواهد ادیز شود،فروش نوشته جراح ای پزشک کی طرف از بیترت نیا به که یکتاب و دیگو یم چه او که فهمند ینم

 نه(مردم يبرا را خود خاطرات دارد قصد جراح ای پزشک کی یوقت جهت نیا به خوانند ینم را آن يعاد مردم چون

 و اصطالحات قالب از را او خاطرات که کنند یم مأمور را سندهینو کی کند منتشر) هستند تخصص اهل که خود همکاران

 هستند اطالع بدون یپزشک اصطالحات از که يعاد مردم يبرا که کند نیتدو یشکل به و اوردیب رونیب یعلم يها فرمول

 .باشد فهم قابل

 به دیرس اتمام به که نیا از پس و برسد چاپ به يا مجله در و شود نیتدو سندهینو کی طرف از دیبا هم)بروخ زائر(خاطرات

 از یبعض و است يضرور يعاد سندهینو کی طرف از خاطراتش نیتدو با) بروخ زائر( موافقت و شود منتشر کتاب شکل

 .ببرد دست ها آن خاطرات در یکس که کنند ینم موافقت دانشمندان

 و دیبگو او به بود دهیشن) ندلریک( یمطبوعات مؤسسه ریمد از چه آن تا گرفت شیپ را)بروخ زائر(خانه راه گرید بار)شوردفکر(

 آن با)بروخ زائر( و کند جلب شود پسند عام اصطالح به و نیتدو سندهینو کی طرف از خاطراتش که نیا يبرا را او موافقت

 طرف از)بروخ زائر( خاطرات انتشار به مربوط داد قرار انعقاد يبرا يزود به که گفت استاد به)شوردفکر( و کرد موافقت شرط

 .کرد خواهند مراجعه او به)ندلریک( مؤسسه

 به که کرد مأمور) دروف برن(اسم به بود سندهینو هم و خبرنگار که را سینو روزنامه جوان کی)ندلریک(مؤسسه باالخره

 .برساند استاد يامضا به را)بروخ زائر(خاطرات انتشار داد قرار سیشنویپ و برود نیبرل

 بود دار پا و دست و ها،زرنگ روزنامه جوان سندگانینو و خبرنگاران از ياریبس مثل که سینو روزنامه جوان به)ندلریک(

 يرؤسا و نیسالط و معروف دانشمندان با او او،برخورد خاطرات در که بفهماند استاد به دیبا االمکان یحت او که کرد هیتوص

 افراد یخصوص یزندگ از که دارند لیم مردم چون باشد داشته ادیز سهم دیداده،با قرار عمل مورد را ها آن او که جهان

 .شوند مطلع ایدن سرشناس و مشهور
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 ،ويشورو کتاتورید نیاستال و انگلستان پادشاه پنجم جورج و آلمان امپراطور دوم لهلمیو)بروخ زائر( که بود دهیشن)ندلریک(

 کرد سفارش سینو روزنامه جوان به و کرده یم مراجعه او به تلریوه داده قرار یجراح عمل مورد را ایتالیا کتاتورید ینیموسل

 مختصات و گرید زمامداران و زمامداران آن یخصوص یزندگ به راجع را خاطراتش شتریب چه هر که دیبگو)بروخ زائر(به

 .سدیبنو ها آن یروح

 استاد که: گفتند او به یول کرد مراجعه)بروخ زائر(خانه به و شد نیبرل عازم)ندلریک(يها سفارش از يا توشه با)دروف برن(

 .است رفته)سبادنیو(به یجراح و یپزشک کنگره در شرکت يبرا

 هتل در و شد بود شده لیتشک جا آن در یجراح و یپزشک کنگره که آلمان يها شهر از)بسادنیو(شهر عازم)دروف برن(

 درجه يها هتل در همواره مسافرت در)بروخ زائر(چون يمرد کرد یم فکر چون گرفت را)بروخ زائر( سراغ شهر اول درجه

 .کند یم اقامت اول

 .بود نشده ثبت هتل ساکنان دفتر در)بروخ زائر(اول،اسم درجه يها هتل در اما

 را)بروخ زائر(که دیپرس ها ازآن و گرفت تماس بودند کرده شرکت کنگره در که جراحان و پزشکان از نفر چند با)دروف برن(

 زائر( که گفتند ها آن از نفر دو و بدهند حیصر جواب توانند یها،نم آن که کرد احساس یکرد،ول مالقات توان یم کجا در

 .است ماریب)بروخ

 در)بتهوون(تاالر کنفرانس یسخنران مانند هم بسادنیو یجراح و یطب کنگره در)بروخ زائر( که دانست ینم)دروف برن(

 .است شده ییگو پرت دچار)هانور(شهر

 پزشکان اصطالح به و نهیس در یجراح به راجع)بروخ زائر( که بود مقرر برنامه طبق بر)وبسادن( یجراح و یپزشک کنگره در

 قلب و هیر در یجراح مورد در نه،ویس در یجراح انیشوایپ از استاد چون کند یسخنران)يصدر قفسه( در گذشته جراحان و

 جالب اریبس عالمه جراح یسخنران که شد یم ینیب شیپ و نکرد یجراح قلب و هیر در یکس او از قبل و بود مبتکر نیاول

 .بود خواهد توجه

 ییگو شانیپر يطور بار نیا و کرد آغاز را سروته یب مطالب و ییگو شانیدرست،پر صحبت کلمه چند از بعد)بروخ زائر(اما

 مارستانیب به)استراحت( يبرا را او که کرد يو جنون به معتقد را کنگره در حاضر جراحان و پزشکان او

 .فرستادند)سبادنیو(يشهردار

 استاد دارید يبرا یوقت اما است يشهردار مارستانیب در)بروخ زائر(که بفهمد توانست تا کرد يکنجکاو قدر آن)دروف برن(

 .ندادند راه)بروخ زائر(اتاق به را او رفت مارستانیب آن به
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 .رساند خانه ضیمر داخل به را خود بضاعت یب مارانیب يبرا گل دسته و وهیم و غذا آوردن بهانه به جوان خبرنگار

 شود ینم ممانعت دچار مارستانیب در گردش يبرا گرید کرد عبور مارستانیب دربند از که یکس یعموم يها مارستانیب در

 که یاتاق مقابل از عبور هنگام و پرداخت جستجو به بود جا آن در)بروخ زائر(که یاتاق کردن دایپ يبرا هم)دروف برن(و

 و است يزیچ خواندن مشغول و نشسته خواب تخت يرو اتاق در که دید را ینکیع و سالخورده يمرد بود باز مهین درش

 .شد اتاق وارد و شناخت را او بود دهید مجالت و ها روزنامه در را)بروخ زائر(عکس بارها چون

 د؟یدار يکار من با: دیپرس و برداشت خواندن از سر)بروخ زائر(

 کتاب انتشار به راجع تا آمده)خیمون( در واقع)ندلریک( انتشارات مؤسسه طرف از: گفت و کرد یمعرف را خود)دورف برن(

 .کند صحبت او با خاطراتش

 .دینیبنش من کینزد و دیبردار را یصندل: گفت بروخ زائر 

 دید و افتاد)دورف برن(چپ دست به)بروخ زائر( چشم و نشست آن يرو و کرد کینزد استاد خواب تخت به را یصندل جوان 

 نیا من که دیبگذار گفت کند لمس را آن انگشت با که آن یب و شود یم دهید یبرآمدگ کی او يوسطا انگشت يرو که

 .بردارم شما چپ دست انگشت يرو از را یبرآمدگ

 يبرا شما خاطرات که نیا از بعد و کند منتشر و چاپ را شما خاطرات که دارد عجله)ندلریک(انتشارات مؤسسه): دورف برن(

 نیتر واجب من يبرا اکنون و دیبده قرار عمل مورد که کنم یم میتقد شما به را دستم دیکن محبت ابراز شد،اگر آماده چاپ

 .است شما خاطرات افتیدر کارها

 کرد،آن خواهد چاپ کتاب شکل به را آن)ندلریک(مؤسسه وبعد شد خواهد چاپ)آلمان اتیادب(مجله در اول شما خاطرات

 اگر و کنند يبردارا لمیف آن از که است ممکن شد چاپ کتاب شکل به خاطرات که نیا از پس گفت استاد به)دورف برن(گاه

 اشخاص مزاحمت دچار ندهیدرآ چون است بهتر دیکن واگذار)ندلریک( مؤسسه به خاطراتتان مورد در را خود حقوق تمام شما

 .شد دینخواه

 ست؟یچ حقوق تمام از منظور:  بروخ زائر

 حقوق و کتاب متعدد يها چاپ به مربوط حقوق و)آلمان اتیادب(مجله در خاطراتتان چاپ بابت شما حقوق یعنی):دورف برن(

 .يبردار لمیف بابت شما

 :کرد اظهار) دورف برن(و کند واگذار)ندلریک(ویموس به خاطراتش بابت را خود حقوق تمام که کرد موافقت)بروخ زائر(
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 و مجله چاپ بابت فیالتأل حق چقدر که دییبگو دیکن پاراف را آن شما و سمیبنو را داد قرار سینو شیپ بتوانم که نیا يبرا

 .دیخواه یم خاطراتتان يبردار لمیف و کتاب

 هم را خود انگشتان که دید)دروف برن(و رفت فرو فکر به است محاسبه مشغول خود ذهن در که یکس مانند)بروخ زائر(

 و مارك هزار پنج خاطرات فیالتأل حق بابت من گفت گاه آن و کند یم حساب انگشتان با که نیا مثل و دهد یم تکان

 .خواهم یم بیس گرم لویک کصدی و مرغ تخم هزار

 به ضامن شهرتش که)بروخ زائر(چون يمرد که داشت انتظار چون کرد تعجب رمنتظرهیغ ارقام نیا دنیشن از)دروف برون(

 دهیشن یعوض که نیا گمان به و کند مطالبه مارك ونیلیم کی ف،حداقلیالتأل حق سه بابت است خاطراتش دنیرس فروش

 تخم هزار و پول مارك هزار پنج خواهان فیحقالتأل سه بابت که گفت دوباره استاد و کند تکرار)بروخ زائر(که کرد خواهش

 .است بیس لوگرمیک کصدی و مرغ

 دوران هنوز که کند یم ،تصوريعاد مشاعر نداستن اثر بر و ستین يعاد مشاعر يدارا)بروخ زائر(که دانست ینم)دورف برن(

 .دیآ ینم دست به بیس و مرغ تخم که است جنگ

  .کرد پاراف را آن)بروخ زائر(و نوشت را داد قرار سینو شیپ)دروف برن(

  

  خانه در کردن عمل آغاز

 او نداشتند،به یدسترس او به که یمارانیب باز کرد مراجعت نیبرل به و شد خارج)سبادنیو(مارستانیب از)بروخ زائر(که نیا از بعد

 .کردند مراجعه

 قرار عمل مورد را ها آن که کرد موافقت یول کند عمل را ها آن بتواند تا کرد ینم کار یمارستانیب چیه در)بروخ زائر(یول

 .خود خانه در اما بدهد

 که است نیا یجراح عمل کی به اقدام دوره،الزمه نیا در که داند یم باشد نداشته یجراح اعمال از یاطالع ولو کس هر

 عکس لهیوس خود خانه در)بروخ زائر(و ندیبب عکس در را عمل موضوع جراح و ردیبگ قرار يبردار عکس و نهیمعا مورد ماریب

 دیبع فرستاد یم)مجهول اشعه با يبردار عکس(یوگرافیراد مؤسسه کی به يبردار عکس يبرا را ماریب اگر و نداشت يبردار

 ،آشکار آلمان جراحان و پزشکان نزد)بروخ زائر( يادوار جنون)سبادنیو( یپزشک کنگره از پس چون شود رفتهیپذ که بود

 .بود شده
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 اما آورد یم خانه به و کرد یم يداریخر را یجراح لیوسا دیبا کند عمل خود خانه در را مارانیب خواست یم که)بروخ زائر(

 پول خانه در مارك یس از شیب کرد مراجعت نیبرل در واقع خود خانه به)سبادنیو(مارستانیب از که يروز و بود هیسرما فاقد

 .نداشت

 مثل گرید يزهایچ به اجیاحت يعکسبردار لیوسا و یجراح ازآالت ریغ کند یجراح به اقدام خانه در خواست یم که مرد آن

 .داشت ژنیاکس چادر و خون قیتزر لیوسا

 عزت رایز ردیبگ کمک لیوسا آن کردن فراهم يبرا گرانید از نه کند يداریخرد را یجراح لیوسا توانست یم خود نه او

 .کند کمک درخواست گرانید از که داد ینم اجازه يو نفس

 و کند نیتأم یمال لحاظ از را خود ندهیآ که نبود نیا فکر در هرگز آورد دست به یجراح عمل از ادیز اریبس پول که آن با او

 استاد عمر همه در که نیا با شتنیان و بودند)بروخ زائر(مثل هم یاضیر بزرگ دانشمند)شتنیان(جمله از دانشمندان اکثر

 معروف يها زبان تمام به او معدود يها کتاب و کرد افتیدر) کیزیف در(را نوبل یعلم زهیجا و آمد یم شمار به دانشگاه

 جلد نیچند و لباس دست چند جز گفت بدرود را یزندگ یسالگ 76 در يالدیم 1955 سال در یوقت شد ترجمه جهان

 پرستار زن کی جز رایز دینفهم یکس آورد زبان بر مرگ از قبل لحظه چند که هم را او کالم نیآخر و نداشت چیه کتاب

 که یآلمان زبان به مرگ از قبل لحظه چند تنیانش و دانست ینم را یآلمان زبان ییکایآمر زن آن و نبود نشیبال بر یکس

 .زد یم حرف بود اش يمادر زبان

 گرفت یم چه هر اما آورد دست به پول یلیباشد،خ مشتاق پول آوردن دست به يبرا که آن یکردن،ب کار دوره در بروخ زائر

 درجه يضرور لیوسا که نداشت هیسرما قدر آن کردند اخراج یعموم يها مارستانیب از را او که يروز و داد یم دست ،از

 .کند یجراح اش خانه در بتواند تا کند فراهم را اول

 تمام سرآمد حیتشر علم در چون کند یجراح به اقدام اش خانه در لیوسا بدون گرفت میتصم)بروخ زائر( وجود نیا با

 .بشناسد او مثل را یآدم کالبد که نداشت وجود یجراح و بود جهان جراحان

 در وعصب رگ و عضله و استخوان هزار ها ده و است کهکشان کی وسعت به یجراح و یپزشک علم لحاظ از انسان بدن

 .باشد آگاه ها آن از دسته هر ای کی هر فهیوظ از و بشناسد را همه دیبا جراح کی که هست بدن

 يبرا)بروخ زائر(مثل که نیا مگر بشود استاد)بدن تمام شناختن یعنی(حیتشر علم در انسان که ستین یکاف یآدم عمر کی

 .باشد داشته العاده فوق فراگرفتن،استعداد

 رةالمعارفیدا کتاب در و زد یم تجربه محک به عمل عرصه در بودند نوشته حیتشر يها کتاب در که را چه آن)بروخ زائر(

 یلغت جلد کصدی کینزد است یکتاب و شد منتشر دوم یجهان جنگ از قبل آن چاپ نیآخر که)یآلمان زبان به(حیتشر علم
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 به مرد آن چون جهت نیا به.باشد نکرده ادراك یجراح اعمال در را لغت آن یعمل ومفهوم نداند)بروخ زائر(که نداشت وجود

 اش خانه ،در يامروز یجراح لیوسا ،بدون میقد امیا جراحان مثل گرفت،که میتصم داشت اعتماد خود مهارت و ییدانا

 .کند عمل را مارانیب

 دنید يبرا یمسافرت از تازه که)مارگو( نام به زنش یکی بودند نفر دو خانه در یجراح اعمال يبرا)بروخ زائر(ارانیدست

 .شد یم خوانده)سی آن(اسم به میگفت که خدمتکارش يگرید و بود کرده مراجعت خود شاوندانیخو

 .برند یم انبار به را آن یزمان و گرفت یم قرار ها زن استفاده مورد آشپزخانه در یگاه که بود یتخت هم عمل تخت

 از کرد یم کار شد یم اداره يشهردار ای دولت بودجه با که یعموم يها مارستانیب در شتریب چون گذشته در)بروخ زائر(

 .گرفت ینم العالج گرفتند،حق یم قرار يو عمل مورد که یمارانیب

 .اول درجه یاسیس رجال ریجمهور،وسا يرؤسا و پادشاهان از اول:کرد یم افتیدر العالج حق نیماریب از دسته سه از اما

 .رندیبگ قرار عمل مورد یخصوص يها مارستانیب در بروخ زائر دست به خواستند یم که ثروتمندان از دوم 

 .بدهد قرار عمل مورد را ها آن بروخ زائر تا آمدند یم آلمان به گرید يکشورها از که یمارانیب از سوم

 رد،چونیبگ العمل حق ها آن از که بود زیناگر بدهد قرار عمل مورد خود خانه در را مارانیب خواست یم که موقع آن در اما

 .نداشت معاش نیتأم يبرا يا لهیوس

 .کرد یم اکتفا دادند یم چه هر به و گرفت ینم سخت مارانیب بر اما

 کرده کار استاد دست ریز گذشته در که پرستار زن کی کرد شروع را یجراح اعمال اش خانه در بروخ زائر که روز چند از بعد

 هوشیب يبرا و افتی یم حضور اش خانه در بود کرده کار استاد دست ریز گذشته در که یشناس حق يرو از شتریب بود

  .رفت یم خود خانه به شب و کرد یم کمک او به یپزشک گرید يکارها از یبعض و مارانیب کردن

  

  خانه در یجراح دوره دو

 .شود یم میتقس دوره دو به اش خانه در)بروخ زائر( یجراح دوره

 معالجه مورد را ها آن ییسرپا اصطالح به توانست یم که داد یم قرار عمل مورد را یمارانیب فقط) بروخ زائر( اول دردوره

 .نداشت را کردن يبستر لهیوس اش خانه در رایز بدهد قرار
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 زائر(اگر و افتندی یم گرفتند،بهبود یم قرار عمل مورد که یکسان تمام و نداد رخ استاد خانه در ناگوار واقعه چیه دوره آن در

 .شد ینم يادوار جنون میوخ عاقبت دچار داد یم ادامه روش آن به)بروخ

 خاتمه از پس ها آن شدن يبستر اش الزمه که بدهد قرار عمل مورد را یمارانیب برآمد صدد در)بروخ زائر(دوم، دوره در اما

 .بود عمل

 پس چون نبود يماد اجیاحت بکند بزرگ یجراح اعمال به اقدام دیبرآ درصدد)بروخ زائر(که شد سبب چه آن میدان یم امروز

 و کرد یم تیکفا او محدود یزندگ يبرا که شد يدرآمد يکرد،دارا شروع را ییسرپا یجراح اعمال اش خانه در که نیا از

 که نیا بدون پرداخت او به یبانک حواله کی با را)بروخ زائر(فیالتأل حق مارك هزار پنج هم)ندلریک(انتشارات مؤسسه

 .باشد دهیسانینو ای نوشته را خود خاطرات از سطر کی)بروخ زائر(یحت

 يها یجراح به دست خود خانه دوره،در نیا کار،در لیوسا بودن دارا بدون خواست یم بروخ زائر چگونه که دیبپرس اگر

 به شروع از شیپ او و نداشت قبل سال هزار ای چهارصد ای صدیس جراحان با یتفاوت او کار اسلوب که مییگو یبزند،م بزرگ

 .شد ینم یضدعفون یخوب به اش خانه در یجراح لیوسا و کرد ینم دست در دستکش یحت عمل

 یجراح عمل از بعد که نداشت کرد،فرصت یم کمک او به درکار و آمد یم)بروخ زائر(خانه به روزها که يپرستار زن رایز

 يالفبا از چون هم ها آن و کردند یم) سی آن(خدمتکارش ای استاد همسر)مارگو(را کار آن و کند یعفون ضد را کار لیوسا

 ادوات يرو که نیا تا کنند یضدعفون را کار لیوسا چگونه دانست ینم بودند اطالع بدون کردن یضدعفون و بهداشت

 ها،با روسیو و ها کروبیم از یبعض که گفت ینم ها آن به حواس یپرت اثر بر هم)بروخ زائر(و نماند یباق کروبیم یجراح

 آن و کرد استفاده شتریب حرارت از دیبا ها آن کردن نابود يبرا و روند ینم نیب از است درجه کصدی که جوش آب حرارت

 .دیآ ینم دست به جوشد یم گید ای بزرگ ظرف کی در که جوش آب از حرارت

 گید کی حرارت مانند جوش آب بخار حرارت ها آن در که) اوتوکالو( اسم به است ییها محفظه ها مارستانیب در

 یم درجه ستیدو و پنجاه و کصدی به و کند یم تجاوز درجه کصدی از حرارت و شود یم ادیز بخار فشار اثر و،بریلوکوموت

 و شستن از بعد را یجراح لیوسا و شوند یم نابود همه و ماند ینم زنده حرارت آن در ، روسیو و کروبیم نوع چیه و رسد

 .گذارند یم) اوتوکالو(در رهیغ و خلط و خون آثار گونه هر بردن نیب از

 کی مانند)اوتوکالو( محفظه آن در که دیریگیم قرار استفاده جوش،مورد آب بخار بدون یبرق يها)اوتوکالو(از ینوع امروز

 که یهنگام و کند یم تجاوز هم درجه چهارصد از محفظه آن در حرارت درجه و شود یم گرم برق حرارت با یبرق کوره

 بلکه قهیدق نیچند از بعد کنند یم وصل را برق انیجر گاه آن و گذارندیم محفظه آن شستن،در از بعد را یجراح لیوسا

 .شود یم یضدعفون کامل يطور به یجراح لیوسا کمتر،تمام
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 قیتزر یرقانی ماریب کی به را ونیانژکس کی اگر و رود ینم نیب از جوش آب حرارت در)يزرد مرض(رقانی مرض روسیو

 و رود ینم نیب از رقانی مرض روسیو ردیبگ قرار جوش آب در ساعت کی ولو بدهند قرار جوش آب در را آن سپس و کنند

 که را ونیانژکس سوزن و شود رقانی يماریب دچار است ممکن بدهند،او قرار قیتزر مورد را يگرید فرد سوزن همان با اگر

 سرنگ از ای.برود نیب از ادیز حرارت با يماریب روسیو تا داد قرار)اوتوکالو(در حتم طور به دیبا شده قیتزر یرقانی کی به

 دهند ینم قرار استفاده مورد مرتبه کی از شیب را ها سرنگ آن و رسد یم بفروش ها داروخانه تمام در که متیق ارزان يها

 .ردیبگ قرار استفاده مورد

 .داشت)سیوار(پا ساق دو در که فربه بود یزن گرفت قرار)بزرگ( یجراح عمل مورد)بروخ زائر(خانه در که ماریب نیاول

 یموقت اهرگیس انبساط اگر.پا ساق در بخصوص بدن در رگ اهیس انسباط از یناش ستیا عارضه)سیوار(که دانندیم همه

 پا ساق يها عضله درد با را درد آن یبعض و دیآ یم وجود به پا ساق در کشد ینم طول قهیدق چند از شیب که يدرد باشد

 .شود یم رفع قهیدق چند از بعد صورت،درد هر در و رندیگ یم اشتباه

 را افتهی وسعت اهرگیس توان ینم هم دارو با و رود ینم نیب از باشد،درد یمیدا پا ساق در رگ اهیس اتساع و انبساط اگر اما

 کوته(جراحان و پزشکان اصطالح به را سیوار و نداشت وجود سیوار درمان يبرا ییدارو)بروخ زائر( زمان تا و کرد درمان

 .دندیسوزان یم را آن یعنی کردند یم)زهیر

 کوته(یونانی کلمه شهیر از یپزشک اسم نیا و)سوزاننده( یعنی)زاتوریر کوته(اسم به دارد وجود یدستگاه ها مارستانیب در

 .است شده گرفته یسوختگ يمعنا به)ونیر

 نوع دو یکل طور به هم) سوزاننده( دستگاه و برند یم نیب از و سوزانند یم پا ساق در را)سیوار(سوزاننده، دستگاه لهیوس به

 حرارت،بافت لهیوس به که یدستگاه يگرید و سوزاند یم را بدن يها بافت ییایمیش مواد لهیوس به که یدستگاه یکیاست،

 يا سوزاننده از ببرند نیب از دنیسوزان با را بدن سطح يها بافت که بخواهند اگر.برد یم نیب از بسوزد دیبا که را ییها

 .سوزاند یم ییایمیش مواد با که کند یم استفاده

 استفاده يسوزنندها از بسوزد بدن از تر قیعم و ادتریز یقسمت دیبا و است یعمق که بسوزانند را ییها بافت بخواهند اگر اما

 .کنند یم استفاده یحس یب از کار نیا يبرا حال هر در و سوزاند یم حرارت با که کند یم

 بود کرده مراجعه او به که را یآلمان زن يپاها سیوار که نیا تا نداشت)سوزاننده(زاتوریر کوته دستگاه خود خانه در بروخ زائر

 انجام به را یجراح عمل آن شده داغ و نهاده آتش در که آهن قطعه کی با که گرفت میتصم و بسوزاند دستگاه آن با

 !برساند
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 یم قبل سال هزار در که جراح کی لهیوس و کار طرز با تفاوت نیتر کوچک)بروخ زائر(کار لهیوس و عمل روز،طرز آن در

 .بسوزاند،نداشت گداخته آهن با یحس یب از استفاده بدون را دمل کی خواست

 .کرد زن آن يپا يها سیوار دنیسوزان به اقدام گداخته آهن با یموضع کردن حس یب از استفاده بدون هم بروخ زائر

 شود یم هولناك يدردها دچار بسوزانند شده سرخ گداخته آهن با یموضع کردن حس یب بدون را یزن یوقت که است معلوم

 .کنند یم قطعه قطعه را او ییگو که زد یم ادیفر يطور زن آن روز آن در و

 دست خود ارانیدست کمک با عمل به اقدام از قبل جراح که بود تحمل قابل ریغ قدر آن یجراح عمل از یناش م،دردیقد در

 .نکند ممانعت عمل ادامه از ها دست با ای زدینگر تا بست یم را ماریب يپاها و ها

 ینم زن نیا گفت همسرش به بست را ها زخم و کرد تمام را یجراح اصطالح به کار)بروخ زائر(که نیا از بعد حال هر به

 اکنون که وضع نیا با اگر و کند حاصل بهبود شیپاها زخم که نیا تا باشد جا نیا در دیبا و برود اش خانه به جا نیا از تواند

 .شد خواهد ایقانقار دچار شیپا دو هر برود اش خانه به دارد

 م؟یبکن دیبا چه دیپرس)بروخ زائر(همسر)مارگو(

 .خوابان به خود خواب تخت يرو را زن نیا:  استاد

 .دادند قرار خواب تخت يرو را زن آن)سی آن(خدمتکارش کمک با)بروخ زائر(زن گاه آن

 فراهم را او نظافت لیوسا و داد غذا او به دیبا و ستین یکاف او از يپرستار يبرا خواب تخت يرو ماریب کی دادن قرار اما

 .بود او حال مراقب ها شب و کرد

 شد یم خسته يطور خانه يکارها از روز هنگام هم)سی آن(و رفت یم خود خانه به ها شب میگفت که يطور به پرستار زن

 آن یول گرفت قرار)بروخ زائر( همسر عهده مار،بریب از يپرستار و باشد داریب شب مار،تمامیب يپرستار يبرا توانست ینم که

 .بفرستد اش خانه به را او سوم روز شد مجبور)بروخ زائر( که کرد یناراحت ابراز و تیشکا قدر آن ماریب زن

 .کند یسینو تند را استاد خاطرات تا آمد یمطبوعات مؤسسه طرف از)دروف برن(شد فرستاده اش خانه ماریب که روز همان

 یم یکسان يبرا را خود خاطرات اما دیهست نابغه جراح کی چه گر شما گفت)دروف برن( و رفتیپذ یمهربان با را او استاد

 جالب ها آن يبرا که بخوانند را ییزهایشما،چ خاطرات در که دارند انتظار و باشند یم يعاد افراد و ستندین جراح که دیسینو

 .باشد

 کنم؟ بازگو یجراح يکارها به راجع را خود خاطرات دینبا من که دیمعتق شما ایآ دیپرس)بروخ زائر(
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 مطالب يدارا خاطرات نیا که حال نیع در یول است یجراح يکارها شما خاطرات یاصل اتیمحتو کرد اظهار)دروف برن(

 .بشود جالب هم يعاد خوانندگان يبرا دیبا است یجراح به مربوط

 کنم؟ شروع یکودک دوره از را خاطراتم من که دیهست موافق ایآ دیپرس)بروخ زائر(

 .شد خواهد جالب خوانندگان نظر در یلیخ دیکن شروع یکودک از را خود خاطرات اگر گفت)دروف برن(

 با و بود ریفق يمرد پدرش که گفت و کرد شروع را خود یکودک دوره خاطرات اکراه بدون بود قیصد يمرد که)بروخ زائر(

 کار،عهده همان با مادرش گفت بدرود را یزندگ که نیا از بعد و کرد یم نیتأم را اش خانواده مردم،معاش يها کفش ریتعم

 خود فرزندان کفش ریتعم با و کرد یم يدوز نهیپ که بود یزن گانهی کشور نیا خیتار در دیشا و شد خانواده معاش نیتأم دار

 .کرد یم بزرگ را

 بخوانند بزرگ زنان و مردان خاطرات در دارند مردم،دوست اکثر گفت و دیپسند یلیراخ استاد خاطرات برداشت)دروف برن(

 از را شیخو خودشان همت و کوشش با و کردند یم یزندگ یسخت با و بودند ریفق یجوان آغاز و یکودک دوره در ها آن که

 .دادند نجات فقر

 یم بزرگ زنان ای مردان از یکی خاطرات در که یهنگام و هستند بضاعت ،کمیجوان آغاز و یکودک دوره در مردم اکثر رایز

 آغاز و یکودک دوره خاطرات که است نیا مثل کردند یم یزندگ یتنگدست با یجوان آغاز و یکودک دوره در ها آن که خوانند

 .کنند یم دیتجد را خودشان یجوان

 و آمدند ایدن به دست یته يا خانواده در ها آن که خوانند یم بزرگ زنان و مردان حال شرح در مردم یوقت که نیا گرید

 باطن در دیشا و شود ینم شرمنده اند نداشته یمعروف نسب و اصل ها آن خود که نیا نداشتند،از معروف نسب و اصل

 آمده ایدن به ریفق يا خانواده در و بودند معروف نسب و اصل بدون جهان برزگان از يا عده مانند که کنند یم هم مباهات

 .اند

 برن(و کرد یم پر را او خاطرات کتاب از فصل دو که داد شرح خود یکودک دوره به راجع)بروخ زائر(يقدر به روز آن در

 میکرد ینیب شیپ که یخیتار از قبل شما خاطرات کتاب دیکن ریتقر را خود ب،خاطراتیترت نیهم به شما اگر گفت)دروف

 .شد خواهد آماده چاپ يبرا

 و کرد اشاره بود زیم يرو که قطور کتاب جلد چند به)بروخ زائر(یول برود بود،خواست شده تمام سیتندنو جوان کار چون

 .دیبخوان و دیببر را ها کتاب نیا گفت
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 یسینو پاك شب در دیبا ام کرده یسیتندنو اکنون که را چه آن چون ندرام را کتاب خواندن فرصت من گفت)دروف برن(

 .اجراشود دیبا یسینو پاك برنامه باز هم بعد شب و کرد خواهم یسینو تند و آمد خواهم باز فردا و کنم

 کتاب نیا دیبا حتم طور شما،به وصف نیا با کرد اظهار و گذاشت جوان مقابل و کرد انتخاب را ها کتاب از یکی) بروخ زائر(

 یجراح اتیکل از الاقل دیبا دیسینو یم هستم جراح کی که مرا حال که شما رایز دیبخوان است یجراح به مربوط که را

 .دیباش داشته اطالع

 نیا يبرا گفت)بروخ زائر(شود خارج در از که نیا از قبل و ببرد خود با را کتاب شد مجبور)بروخ زائر( اصرار اثر بر)دروف برن(

 .دیپرس خواهم شما از را کتاب يها قسمت از یبعض دیا خوانده را کتاب شما که کنم حاصل نانیاطم من که

 .است عمل اتاق در استاد که گفتند او به رفت بروخ زائر خانه به که نیا از پس بعد روز اما دیایب گرید روز که رفت جوان مرد

 زائر طرف از که منتظرند و اند نشسته انتظار اتاق در ماریب چند که کرد مشاهده و شد خانه آن انتظار اتاق وارد)دروف برن(

 .رندیبگ قرار عمل مورد بروخ

 .فرستاد اش خانه را او و داد قرار عمل مورد آمده همسرش اتفاق به که را يمرد دست)بروخ زائر(روز، آن در

 همسرش)مارگو( به بفرستد اش خانه به توانست ینم را شده عمل ماریب چون و کرد ستیآپاند عمل کی به اقدام گاه آن

 .بخواباند را او که گفت

 .کند ریتقر را خود خاطرات و کند حاصل فراغت) بروخ زائر(تا ماند انتظار اتاق در ساعت کی)دروف برن(

 توانست نخواهد)بروخ زائر(روز آن در که دیفهمان جوان مرد به بودند خود نوبت انتظار،منتظر اتاق در که یمارانیب کثرت اما

 .آمد خواهم کار ادامه يبرا فردا من دییبگو استاد به من طرف از گفت خدمتکار)سی آن(به و کند ریتقر را خود خاطرات

 .کرد استراحت بعد و داد ادامه کار به ظهر از بعد چهار ساعت تا روز آن) بروخ زائر(

 هستم یکس من گفت زن آن و دیشن را یزن يصدا و برداشت را یگوش زنش و درآمد صدا به)بروخ زائر(خانه شب،تلفن در

 تب دچار شوهرم اکنون یول کرد عمل را شوهرم دست)بروخ زائر(پرفسور و میآمد شما خانه به شوهرم اتفاق به امروز که

 .ندیبب را ماریب و دیایب دییبگو پروفسور به و است شده دیشد

 .رسانم یم او به را شما غامیپ و کنم یم داریب را او من یول دهیخواب پرفسور که داد جواب)مارگو(

 ینم ماریب خانه به یجراح چیشب،ه موقع نیا در گفت)بروخ زائر(و رساند او ب را زن غامیپ و کرد داریب را شوهرش)مارگو(

 .رود
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 ؟يا کرده عمل را دستش تو امروز که است یکس نیا یول کرد اظهار زنش

 .کند مراجعه خودشان یخانوادگ پزشک به که بگو زن نیا به و ریبپذ میگو یم تو به چه هر گفت يتند با)بروخ زائر(

 .گذاشت شیجا به را یوگوش گفت زن آن به را شوهرش جواب ریناگز)مارگو(

 کرده عمل را او ستیآپاند که يماریب(یستیآپاند ماریب به يسر و برخاست خواب از مارگو که نیا از بعد بعد، روز بامداد

 .است شده دیشد تب دچار که دید زد) بودند

 .شد ششیر دنیتراش مشغول و شد داریب خوداب از)بروخ زائر(

 .نیبب را او برو شده دیشد تب دچار يا کرده عمل را او ستیآپاند روزید تو که يماریب)ناندیفرد(گفت او به)مارگو(

 .کنند یم حاصل بعد،بهبود و کنند یم تب مارانیب تمام گفت)بروخ زائر(

 به)مارگو(باز صبحانه از بعد و خورد صبحانه گاه آن و رفت حمام به گرید يروزها مثل شیر دنیتراش از پس)بروخ زائر(

 عمل از بعد ماریب کی که فهمم یم یول ستمین پزشک گرچه من و نیبب را او برو است دیشد ماریب نیا تب گفت شوهرش

 .کند تب طور نیا دینبا نستیآپاد

 امروز که دوارمیام گفت استاد به سالم از بعد و آمد)دروف برن(گرید قهیدق چند و نکرد توجه)مارگو( گفته به)بروخ زائر(باز اما

 .میکن کار یخوب به بتوانم روزیپر مثل هم

 م؟یکن کار چه دیپرس)بروخ زائر(

 تند من و دیکن ریتقر را خود خاطرات شما نبود قرار مگر گفت بود کرده رتیح منتظره رهیغ جوداب آن از که)دروف برن(

 کنم؟ یسینو

 م؟یگذاشت يقرار نیچن ما موقع چه دیپرس)بروخ زائر(

 .ندیبب مشاعر اختالل از ياثر او يها چشم در که داشت انتظار و نگرست را استاد يچشمها یشگفت با)دروف برن(

 .دیرس یم نظر به درخشنده و نک،صافیع پشت از)بروخ زائر(يچشمها یول

 برن(به گرفت درخواهد دیشد مشاجره کی جوان آن و شوهرش نیب گرید لحظه چند تا کرد ینیب شیپ که)مارگو(

 دیینفرما اصرار کردن کار يبرا شما و ستین خوب پرفسور حال امروز گفت او به و شود خارج اتاق از که کرد اشاره)دروف

 .دییایب فردا و دیبرو
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 به تب زانیم که افتیدر زده وحشت و گرفت اندازه را ماریب تب زانیم گرید يا مرتبه ظهر کینزد)مارگو(و رفت)دروف برن(

 .است دهیرس درجه چهل

 هم یگاه و دیشن یم ییزهایچ او از و آمد یم شمار به جراح کی همسر که نیا مناسبت به اما نبود پزشک)مارگو(که میگفت

 نیا کرد تب اگر و بکند تب دینبا ماریب ستیآپاند یجراح عمل از بعد که دیفهم یم انداخت یم یپزشک مجالت به ينظر

 .باشد شده)تیتون يپر(يماریب به مبتال که دارد وجود احتمال

 و دهیگرد یپزشک اصطالحات جزو یونانی کلمه کی شهیر از کلمه نیا و شده گرفته)توان يپر(کلمه از يماریب نیا اسم

 ).پوشاند یم را همه که يزیچ(یعنی است)ونیتونا يپر(ونانی در آن شهیر

 کروبیم نوع هر از مصون یعنی زیتم همواره دهیپوشان کامل طور به را کم وارید که باشد یم فرش کی مانند)توان يپر(

 .باشد یم کروبیم بدون یکل به زین شکم داخل يفضا جهت نیهم به و است

 ).شود مشتبه هست شکم در که گرید يزهایچ و ها روده و معده یداخل يفضا با دینبا شکم یداخل يفضا(

 کروبیم دارد جا آن در گرید يزهایوچ ها روده و معده که شکم يفضا در اما هست کروبیم انواع ها،همواره روده داخل در

 .ستین

 يپر(يرو آن اتیمحتو و بترکد یداخل فساد اثر بر)زائد روده(آن کنند یم ستیآپاند عمل به اقدام که یهنگام اگر

 شود کروبیم به آلوده)توان يپر(نکردن، دقت اثر شکم،بر در گرید عمل هر ای نستیآپاد موقع در که نیا ای زدیبر)توان

 سبب شترینداشت،ب وجود)کیوتیب یآنت( يداروها که میقد در و است خطرناك که کند بروز)تیتون يپر(يماریب است ممکن

 .شد یم ماریب هالکت

 يپر(یکروبیم يماریب از پزشکان کند یم درمان را یکروبیم وامراض دارد وجود)کیوتیب یآنت(يداروها که امروز یحت

 .ترسند یم)تیتون

 اثر بر شوهرش که نداشت اطالع و بدهد قرار نهیمعا مورد را ماریب آن که خواهد ینم شوهرش چرا دانست ینم)مارگو(

 .است شده يادوار جنون ،گرفتار حافظه منطقه در مغز يها سلول)شدن سخت(تصلب

 که يماریب وضع گفت او به)مارگو( و آمد ریکرد،د یم کمک او به و آمد یم استاد خانه به روزها که يپرستار روز،دختر آن

 .است دهیرس درجه چهل به او تب و ستین خوب گرفت قرار نستیآپاد عمل مورد روزید

 .است میوخ وضع که دیفهم گرفت اندازه را بدنش حرارت و دید را ماریب که نیا از بعد پرستار دختر
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 دیشا دییبگو او به و دیبرو شما کند ینم کند،توجه نهیمعا را مرد نیا که میگو یم پرفسور به چه هر من کرد اظهار)مارگو(

 .شود واقع مؤثر او در شما گفته

 ریتأث تحت روز آن در)بروخ زائر(که نیا با است بد یلیخ ماریب حال که گفت او به و رفت)بروخ زائر(نزد پرستار دختر یوقت

 نهیمعا را او و رفت ماریب نیبربال او اتفاق به و برخاست جوان دختر يپرستار دیسف روپوش دنید از بعد بود يادوار جنون

 .کرد

 پرستار دختر به يزیچ او حال به مار،راجعیب نیبربال که بود يقو)بروخ زائر(در يطور یپزشک يکارها عمر کی يفطر عادت

 .نگفت

 .است شده)تیتون يپر(ماریب به مبتال دیترد بدون ماریب نیا گفت پرستار دختر به در شدن بسته و اتاق از خروج از بعد اما

 .دیکن اقدام او درمان يبرا زودتر دیبا پس گفت پرستار دختر

 .داد خواهم قرار عمل رامورد او)پوتاالموس یه(غده و کرد خواهم اقدام يزود به گفت)بروخ زائر(

 دیخواه یم دیگفت دیپرس تعجب با ردینگ خرده یجراح و یپزشک هرگز،براستادان بود کرده عادت که نیا با پرستار دختر

 د؟یبده قرار عمل رامورد او)پوتاالموس یه(غده

 .بله): بروخ زائر(

 جا آن در که)پوتاالموس یه( غده و گرفته قرار مغز یتحتان قسمت در که است انسان مغز از يا منطقه)پوتاالموس یه(

 .است مؤثر بدن حساس اعصاب یعنی کیسنپات اعصاب اعمال در یلیخ است

 .حساس اعصاب يگرید و محرك اعصاب یکی دارد وجود اعصاب نوع دو ما بدن در که دانندیم همه

 اعصاب و آورد یم در حرکت به پا و دست حرکات تا گرفته چشم پلک حرکت از را ما بدن مختلف ياعضا محرك اعصاب

 آن ما شود یم عارض که بدن از نقطه هر درد،در هر و فهماند یم ما به را خشونت و ینرم و یگرم و يسرد حساس،تفاوت

 در آن بخش نیتسک شود،اثر یم دهیخوران ماریب کی به که مسکن يدارو هر و میکن یم درك حساس اعصاب لهیوس به را

 ساکت درد که دهد یم فرمان دارد دست در را حساس اعصاب ضوابط که)پوتاالموس یه(غده که است نیا از ی،ناش بدن

  .شود

  

  خانه در)پوتاالموس یه(غده در عمل
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 بهبود سبب)پوتاالموس یه(غده کردن عمل که بود نخوانده یپزشک مجله و کتاب چیه در و دهینشن روز آن تا پرستار دختر

 .شود)تیتون يپر( مرض يماریب

 کرد حاصل نیقی پرستار دختر داد خواهد قرار عمل مورد را ماریب)پوتاالموس یه( غده که گفت بروخ زائر یوقت که نیا گرید

 .کرد خواهد منتقل مارستانیب به را ماریاستاد،ب که

 .داد انجام خانه در توان ینم را عمل آن و باشد یم جمجمه بازکردن مستلزم مغز در)پوتاالموس یه(غده عمل چون

 مقابل در که بود کرده عادت پرستار اما. دارد وجود ها خانه ضیمر در فقط که است یلیوسا جمجمه،مستلزم گشودن رایز

 .نکند اعتراض و کند سکوت بروخ زائر مانند یبزرگ جراح خصوص به جراح کی يکارها

 .کند منتقل عمل تخت به را ماریب)سی آن(و زنش کمک به که داد دستور پرستار دختر به)بروخ زائر(

 لیوسا جا نیا در آخر)رات میگه(يا: گفت و شکست را سکوت بود لیقا استاد يبرا که یاحترام وجود با پرستار دختر

 جسته بر و قابل جراح کی که نقطه هر گر،درید یجراح نوع هر مغز،و یجراح لیوسا گفت)بروخ زائر(ستین مغز یجراح

 .است فرع گرید يزهایچ و باشد یم جراح اصل،وجود و هست باشد داشته وجود

 چه گر مرد آن کرد منتقل عمل تخت به داشت دیشد تب که را ماریب مرد)سی آن(و استاد همسر کمک با ناچار پرستار دختر

 .اند کرده عوض را او يجا چرا بداند خواست یم و بود يعاد حواس و هوش يدارا اما سوخت یم تب آتش در

 .دیکن هوش یب را او و دیبگذار صورتش يرو را یهوش یب ماسک گفت پرستار دختر به)بروخ زائر(

 د؟یکن هوش یب مرا دیخواه یم چرا دیپرس دیشن را یهوش یب موضوع که ماریب مرد

 .میکن معالجه را شما میخواه یم که نیا يبرا داد جواب بروخ زائر

 ینم انبوه يموها آن با که دیفهمان استاد به و کرد آن سر انبوه يموها به اشاره ندیبب را او ماریب که نیا بدون پرستار دختر

 .داد قرار عمل مورد را مرد آن سر توان

 .دیبتراش را سرش يموها و دیاوریب را غیت گفت استاد

 د؟یبتراش را سرم يموها دیخواه یم چه يبرا دیپرس وحشت و رتیح با ماریب مرد

 .برود نیب از شما تب و بخورد هوا شما سر که نیا يبرا کرد اظهار)بروخ زائر( همسر)مارگو(

 .دارم عالقه میموها به من چون دیکن نظر صرف سرم يموها دنیتراش از کنم یم خواهش گفت ناله با بدبخت مرد
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 دیبگشا را جمجمه جا آن در خواست یم که يا نقطه در را سرش يموها و نکرد اثر)بروخ زائر(مار،دریب مرد التماس اما

 .کند هوش یب را او و بگذارد ماریب صورت بر را ماسک گفت پرستار دختر به و دیتراش

 شینما)ریمول(يجا بدهد دست از را سر يموها که خواست ینم مرد آن و بتراشد را ماریب سر خواست یم)بروخ زائر(یوقت

 به خود مخصوص سبک با)شد ینم فاجعه به مقرون اگر(را مکالمه و منظره آن که بود یخال يفرانسو معروف سینو نامه

 .اوردیب کاغذ يرو نامه شینما شکل

 تب خصوص به و ها یناخوش عوارض و)پوتاالموس یه(غده نیب که دیرس ینم نظرشان پزشکان،به)بروخ زائر(دوره در

 دارد وجود تب،رابطه باالخص و عوارض از یبعض غده،و آن نیب دیگو یم یپزشک علم امروز اما باشد داشته وجود يا رابطه

 چون و است حساس اعصاب یعنی کیسنپات اعصاب میتنظ مراکز مغز،از ي قاعده در)پوتاالموس یه(غده که نیا يبرا

 دهد یم دست ما به ها يماریب از که یاحساسات در مسلم طور به کند یم میتنظ را کیسنپات اعصاب)پوتاالموس یه(غده

 .دارد ریتأث

 در محقق طور جه،بهینت در و است بدن حرارت میتنظ یعنی بدن کیترم میتنظ مرکز)پوتاالموس یه(غده که نیا گرید

 درجه کاهش سبب ای کند یم قطع را تب)نیآسپر(معروف يداور جهت نیا از و شود یم واقع مؤثر ما بدن حرارت وضع

 اثر بر خورد یم نیآسپر قرص کی دار تب ماریب که نیا از بعد و کند یم اثر)پوتاالموس یه(غده در که شود یم تب حرارت

 .کند یم دایپ فیتخف ای شود یم قطع او تب)پوتاالموس یه(غده اقدام

 قرص کی خوردن از بعد دیکن درد احساس گاه آن و دیببر چاقو با را خود انگشت بیس کی پوست کندن موقع در شما اگر

 دار عهده چون است)پوتاالموس یه(غده اقدام از یناش انگشت درد رفتن نیب از و شود یم رفع شما انگشت درد نیآسپر از

 .است حساس اعصاب عمل میتنظ

 یم موقع آن در بدهد قرار عمل مورد را او)پوتاالموس یه( غده دیبا ماریب آن تب بردن نیب از يبرا گفت که)بروخ زائر(ایآ

 نیهم تا را یعلم اعضا فیوظا تیواقع نیا دارد؟چون وجود رابطه)پوتاالموس یه(غده اعمال و تب عارضه نیب که دانست

 .دانستند ینم جراحان و پزشکان اواخر

 .است بوده مرد آن) یجراح هنر( يهنر و یعلم نبوغ مظاهر از هم معرفت نیا که گفت دیبا دانست یم را تیواقع نیا اگر

 و کرد رسم رهیدا کیمار،یب ي جمجمه پوست يرو خود کارد نوك با)بروخ زائر(شد، هوش یب ماریب که نیا از بعد سرانجام

 شروع است مغز در کردن عمل يبرا جمجمه گشودن یعنی)ونیپاناس تره(به موسوم یپزشک اصطالح در که را یعمل گاه آن

 .کرد
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 شد اره استخوان گاه آن و کرد اره را سر استخوان بود کرده رسم ماریب جمجمه پوست يرو که يا رهیدا طول در بروخ زائر

 و کرد تا جمجمه يرو و کرد بلند میگفت قیتحق نیا آغاز در که يطور به بود متصل جمجمه به سرش کی که را مدور

 .دیخوابان

 یم یکم)مارگو(و دندیگذارن یم نظر از را استاد کردن عمل بزنند یحرف که نیا بدون پرستار دختر و بروخ زائر همسر)مارگو(

 .کند عمل مغز در و بردارد را جمجمه استخوان شوهرش که بود دهیند روز آن تا چون دیلرز

 و افتی را)پوتاالموس یه(غده یجراح کارد حرکت کی با جمجمه، گشودن از بعد که بود استاد خود کار در)بروخ زائر(يطور

 .انداخت زباله لگن در و آورد رونیب را غده آن کارد دوم حرکت با

 یول ببندد را زخم که نیا جز نداشت ماریب مغز در يکار گرید استاد شد آورده رونیب)پوتاالموس یه(غده که نیا از بعد

 .است شده خم ماریب يرو یلیخ پرستار دختر کرد مشاهده

 است خبر چه گفت کند آهسته را صدا که نیا بدون شوند ینم را او يصدا و است هوش یب ماریب دانست یم که)بروخ زائر(

 .دیا شده خم طور نیا چرا و

 .کشد ینم نفس ماریب گفت آهسته و رفت)بروخ زائر(طرف وبه کرد راست سر پرستار دختر

 را سر که نیا از بعد و کرد یوارس را نبض و قلب قهیدق دو حدود در و شد خم ماریب يرو پرستار دختر مثل هم)بروخ زائر(

 .است مرده ماریب که افتیدر) بروخ زائر(چون ندارد صورت بر رنگ که دندید پرستار دختر و همسرش کرد بلند

 .شد يعاد حواس و هوش يدارا او و لیزا)بروخ زائر( يادوار مار،جنونیب مرگ اثر بر لحظه آن در

 اثر بر و کرده اشتباه که شد متوجه شود شبهه دچار گذشته فاجعه چند مانند که آن یب بار نیاول ينابغه،برا ،استاد موقع آن در

 را بزرگ استاد يادوار و متواتر جنون.گردد ینم بر که است یاشتباهات جمله او،از اشتباه و رسانده قتل به را نفر کیاشتباه،

 يعاد دوران با یتفاوت عقل و هوش لحاظ از)بروخ زائر(موقع، آن در و برد نیب از وجدانش تیمحکوم از یناش دیشد تکان

 .نداشت

 که پرستار دختر و همسرش و خورد ینم تکان یحت و زد ینم حرف وحشت فرط از بود دهیپر شدت به رنگش که)بروخ زائر(

 شد یطوالن عمل اتاق در نفر سه آن سکوت که یزمان ندیبگشا سخن به لب نداشتند جرئت دندید یم حال آن در را او

 در که یوحشت طیمح به بردن یپ از بعد هم او و شد عمل اتاق وارد و کرد جلب آشپزخانه در را خدمتکار زن)سی آن(توجه

 .کرد سکوت و بزند یحرف بود،نتوانست حکمفرما اتاق آن

 .کند بود،وصف گرفته در بزرگ نابغه آن)بروخ زائر( وجودان و روح در موقع آن در که را یطوفان و تالطم بتواند که ستیک 
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 .کند لیتحل را مرد آن یوجدان تیمحکوم واحساس یمانیپش بتواند که ستیک

 جراحان او از شیپ و دیرسان قتل به را نفر کی سهو آن اثر بر و شد اشتباه مرتکب که نبود جراح نیاول)بروخ زائر(

 .دهدیم رخ شود یم گناه یب ماریب کی ينابود سبب که اشتباه نیا یگاه هم امروز و شدند سهو آن رینظا گر،مرتکبید

 رقابلیغ طور به را ها آن وجدانشان که نیا تا نداشتند را او یصنف و یعلم نبوغ)بروخ زائر(بعد ما و قبل ما جراحان اما

 .کند محکوم شیبخشا

 جبران رقابلیغ فاجعه کی مرتکب اشتباه اثر بر اگر داند یم اکمل فرد را خود هنر با مقرون یعلم رشته کی در که کس آن

 آن درخور را خودش که یمجازات(مجازات زانیم از تا ندیب ینم خود در را جرم فیتخف عوامل چون بخشد ینم را شود،خود

 .بکاهد)داند یم

 دست و افتاد او دیسف مغز و باز جمجمه مرده،و جسد به استاد چشم بود ستادهیا حرکت یب)بروخ زائر(که سکوت یمدت از پس

 .شد آلود خون اش یشانیپ و سر از یقسمت و دیکش خود یشانیبرپ را آلودش خون

 از دست دیبا يو گفتند یم که ییها آن و بوده ماریب یراست به او خود که کرد احساس یخوب به بزرگ جراح موقع آن در

 .شود خارج اتاق آن از که نیا تا کرد یحرکت و اند زدهیم درست یکند،حرف استراحت را عمر هیبق و دیبشو کار

 را استاد یبهداشت روپوش دامان کرد ینم فراموش را فاجعه آن يها تیبودن،واقع يا حرفه علت به که پرستار دختر یول

 .کرد دیبا چه)مرده به اشاره(نیا با پروفسور يآقا گفت و شد او خروج از مانع و گرفت

 ماریب مرگ از بعد جراح و ستین حل رقابلیغ مسئله کی جراح چیه يبرا آن از بعد ای یجراح عمل مار،هنگامیب مرگ واقعه

 آن در و کند صادر را مرد آن دفن جواز توانست یم هم)بروخ زائر(و سدینو یم را دفنش جواز و کند یم قیتصد را او فوت

 داد ینم اجازه بود کرده محکوم را او که)بروخ زائر(وجدان اما گفت بدرود را یزندگ یجراح عمل عوارض از يو که سدیبنو

 .بدهند ندیآ یم جنازه بردن يبرا که او کانینزد به که نیا تا کند صادر را مرده دفن جواز يو که

 از را خود که نیا يبرا بود دهیرهان مرگ از را نفر هزارها نیقی به کینزد احتمال به و صدها خیتار آن تا که يمرد

 .افتاد یخودکش فکر به دهد نجات وجدان تیمحکوم

 به و کرد عمل،خارج اصطالح به اتاق از را يو و سوخت او حال بر پرستار دختر دل که بود شانیپر)بروخ زائر(حال يطور

 دیاس کپسول کی گفت)بروخ زائر(و دییبشو را صورت و دست تا اورمیب آب شما يبرا تا دیباش جا نیا گفت و برد گرید اتاق

 .است آب از تر يضرور من يبرا موقع نیا در کیدریانیس
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 جهینت در و اندازدیم کار از را بدن حساس و محرك اعصاب اول يها لحظه در که يقو اریبس است يزهر)دركیانیس دیاس(

 به مغز شود یم متوقف دنیکش نفس چون و است نفس اعمال آن از یکیو شود یم متوقف بدن یاصل ياعضا تمام اعمال

 ها،حساس آن به ژنیاکس دنینرس قبال ها،در سلول تمام از شیب مغز يها انسان،سلول بدن در و ردیم یم قهیدق چند فاصله

 گرید که مغز يها سلول دینرس مغز به)شده هیتصف ها هیر در که یخون(تازه خون گرید و شد قطع نفس که نیهم و هستند

 سلول شد متوقف مغز به ژنیاکس دنیرس که نیا از پس قهیدق پنج و رندیم یم کنند ینم افتیدر ژنیخون،اکس لهیوس به

 .شود یم شروع بدن يها سلول ریسا مرگ گاه آن و رندیمیم مغز يها

 که نیا گرید و نداشت خانه در را کیدریانیدسیاس زهر که بود نیا يبرا کند یخودکش نتوانست روز آن در)بروخ زائر(اگر

 .کند یسینو تند را استاد خاطرات که نیا تا آمده)دروف برن(که شد معلوم و درآمد صدا به خانه زنگ

 آن و شود شسته استاد صورت و دست تا کرد کمک پرستار دختر و دینشان و برد انتظار اتاق به را جوان آن بروخ زائر همسر

 .کرد دیبا چه جسد با دیپرس او از گاه

 و آدرس و اسم که بود يدفتر)بروخ زائر(خانه در. ببرند را جسد و ندیایب که دیبده اطالع مرده کانینزد به گفت بروخ زائر

 جسد و ندیایب وگفت کرد دایپ را یمتوف خانه تلفن شماره دفتر آن در پرستار دختر و نوشتند یم آن در را مارانیب تلفن شماره

 .ببرند را

 کردند تعجب اریبس گذشته اندوه و وحشت از گفته بدرود را یزندگ ها آن ماریب که کردند حاصل اطالع یوقت مرده کانینزد

 .باشد)بروخ زائر(او جراح اگر خصوص به ردیم ینم ردیگیم قرار ستیآپاند عمل مورد که یکس دانستند یم چون

 چون شد ها آن رتیح دیمز هم نیا و اند کرده یچیباندپ را مرده سر که دندید ببرند را جسد خواستند یوقت ماریب کانینزد

 .بدهند قرار عمل مورد را سرش که نیا تا نداشت سر در يا عارضه و بود ستیآپاند به مبتال ها آن ماریب

 کانینزد به بود)بروخ زائر(خط به که را دفن جواز پرستار دختر و افتندین را او بخواهند حیتوض)بروخ زائر( از که خواستند ها آن

 .است مرده ستیآپاند عمل اثر بر ماریب که بود نوشته شود او مغز عمل به يا اشاره که آن بدون جواز آن در و داد مرده

 یسع)مادلنر(دکتر و يبهدار ریوز و کرد ییراهنما يبهدار وزارت به را ها آن سیپل و کردند تیشکا سیپل به مرده کانینزد

 قتل به را مرد اثرجنون،آن بز و نداشته یخصوص یدشمن ها آن ماریب با)بروخ زائر(که بفهماند یمتوف کانینزد به کردند

 خود یبازنشستگ حقوق محل از)بروخ زائر(که کردند یراض طور نیا را مرده کانینزد ادیز مشاجرات از بعد و است رسانده

 که نیا تا دینرس او استاد،به یبازنشستگ حقوق اما بدهد يمستمر کی سال چند تا ها آن به)شد بیتصو که نیا از پس(

 .بدهد مرده بازماندگان به را آن از یسهم
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 به را مرد آن کردند یم مراجعه او به که یمارانیب از کردن دور و استاد يادوار جنون درمان يبرا) مادلنر(دکتر و يبهدار ریوز

 که نیا از ممانعت يبرا بود ینیتضم) یتیشار( مارستانیب در) بروخ زائر( توقف ي ادامه و کردند منتقل) یتیشار( مارستانیب

 با مارستانیب به بروخ زائر انتقال از پس هم)دروف برن(و شود قتل مرتکب هم باز و ردیبگ بدست را یجراح کارد يو

  .نوشت یم را خاطراتش بود مساعد استاد حال که ییروزها در و رفت یم جا آن به)مادلنر(دکتر موافقت

  

  بزرگ جراج کی سال نیکصدمی مراسم

 فن(تولد سال نیکصدمی سبب ،بهیشرق آلمان پزشکان و جراحان برد یم بسر مارستانیب مار،دریب عنوان با استاد که یحال در

 درآلمان واقع)فرانکفورت(شهر.کند برپا یمراسم) فرانکفورت( شهر در که گرفتند میآلمان،تصم بزرگ جراح)یرادک کیکولیم

 آلمان)فرانکفورت(از شیب یغرب آلمان در واقع فرانکفورت شهر کرد اشتباه یغرب آلمان در واقع)فرانکفورت(با دینبا را یشرق

 قرار)نیما(رودخانه کنار و است یآلمان معروف شاعر)گوته(زادگاه و است بزرگ دانشگاه کی يدارا و دارد تیاهم یشرق

 آلمان) فرانکفورت( تیاهم يدارا يشهر لحاظ از و است)اودر(رودخانه کنار یشرق آلمان در واقع)فرانکفورت( شهر اما گرفته

 .ستین یغرب

 برگزار یمراسم)فرانکفورت( شهر تولدش،در سال نیکصمدی مناسبتت به خواستند یم که)یرادک کیکولیم فن(حال شرح

 فن(که میکن یم اکتفا نیهم به و کند یم منحرف است) بروخ زائر( حال شرح که یاصل موضوع از را ما و است مفصل کند

 .دیرس نبوغ مرتبه به خود گاه آن و گرفت الهام مرد آن از یجراح در او و بود)بروخ زائر(استاد)یرادک کیکولیم

 یکسان به یاطالعات) یرادک کیکولیم فن(به راجع)بروخ زائر(مثل توانست ینم کس چیه آلمان پزشکان و جراحان نیب در

 اجرا دار عهده يا تهیکم جهت نیهم به و بدهد دندیرسان یم هم به حضور جراح آن تولد سال نیکصدمی مراسم در که

 را یاصل یسخنران و برساند هم به حضور مراسم آن در که کرد دعوت)بروخ زائر(از بود جراح آن تولد سال نیکصدمی مراسم

 .ردیبگ عهده بر هم

 زبان در ترحم،و و احساس مارستانیب يمعنا به مارستانیب نیا(بود یتیشار مارستانیب)بروخ زائر(دیجد آدرس چون

 نیا ترجمه در که ما و است)یتیشار( آن یسیانگل ترجمه و باشد یم یشرق نیبرل در هنوز و است)هاوس کن کران(یآلمان

 یسیانگل کلمات از ياریبس مثل کلمه نیا و میسینو یم)یتیشار( شکل به را آن میکن یم استفاده یسیانگل متن از حال شرح

 .دیرس مذکور مارستانیب يایاول به نامه دعوت)مترجم- است)تهیشار(شکل به يفرانسو ودر شده گرفته يفرانسو زبان از

 در او و برسانند)بروخ زائر(نظر به دیبا را نامه دعوت آن ایآ که کردند مشورت همکارانش و مارستانیب سیرئ)مادلنر(دکتر

 نه؟ ای برساند هم به حضور خود استاد تولد سال نیکصدمی مراسم
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 عمل اتاق)فرانکفورت( شهر در)یرادک کیکولیم فن(تولد سال نیکصدمی مراسم در چون که شد نیا یمقدمات مشورت جهینت

 جا آن در حضورش بکشد و بدهد قرار عمل مورد را يماریب تا ردیگ ینم دست به را یجراح کارد)بروخ زائر(و ندارد وجود

 .ندارد خطر گرانید يبرا

 یسخنران استادش به راجع فرانکفورت در تواند یم)بروخ زائر(ایآ که کردند مشورت نیا به راجع یمقدمات شور نیا از بعد

 کند؟

 و بروند است مراسم ياجرا محل که يتاالر به)بروخ زائر( با مارستانیب جوان کارکنان از نفر دو که شد نیا دوم شور جهینت

 زائر(ها آن از یکی دیگو یم سروته یب ،مطالبیسخنران هنگام)بروخ زائر(که افتندیدر اگر و رندیبگ قرار يو نیطرف در

 تا بخواند بود شده هیته)مادلنر خود واقع در و(مارستانیب طرف از که يمختصر خطابه يگرید و کند خارج تاالر از را)بروخ

 .باشد دهیرس انجام به)بروخ زائر(فهیوظ

 چون و کند آماده را خود یسخنران موضوع که گفت او به)مادلنر( دکتر و دندیرسان)بروخ زائر(نظر به را نامه دعوت که بود نیا

 .کند استفاده یسخنران هیته يبرا ها کتاب از است لیما اگر دارد وجود هم يا کتابخانه مازستانیب در

 از یکی را یسخنران ،موضوع بود مساعد یسخنران هیته يبرا هم حالش و شناخت یم یخوب به را خود استاد که)بروخ زائر(

 يها زخم در کروبیم ورود خطر آن و داشت وسواس هینظر آن آن،صاحب در که داد قرار)یرادک کیکولیم فن( يها هینظر

 .بود یجراح

 عمل اتاق او،در همکاران بود کرده قدغن که داشت وسواس)یجراح اعمال در(کروبیم درمورد يطور)یرادک کیکولیم فن(

 بند دهان و نشود خارج کروبیم دهانش از و بزند حرف یکس است محال گفت یم و باشند داشته بند دهان ولو نزنند حرف

 و مگس که طور همان رساندو یم زخم به را خود دهان خروجاز از پس کروبیم و کند ممانعت کروبیم عبور از تواند ینم

 شده خارج یکس دهان از که کروبیم کی که است یکاف و است زخم عاشق هم کروبی،م هستند ینیریش عاشق زنبور

 شماره از آمده وجود به کروبیم آن از که ییها نسل و شماره گرید ساعت هشت و چهل تا ندیبنش یجراح عمل زخم يرو

 .شود شتریب آسمان ستارگان

 آورد دست به غذا و نشست زخم کی بر که نیهم و ستین مونث و مذکر جنس دو ازمندین مثل دیتول يبرا کروبیم رایز

 یم کروبیم دو به مبدل شده نصف باز خودشان نوبه نصف،به دو آن از کی هر گاه آن و شود یم نصف مثل دیتول يبرا

 .افتی خواهد ادامه تسلسل دور آن و گردند

 زخم آن که نیا تا ندیبنش یجراح زخم کی يرو کروبیم کی که است یکاف داشت دهیعق)یرادک کیکولیم فن(که بود نیا

 .شود مرگ کرده،سبب چرك زخم شده یجراح بدن مهم ياعضا از یکی در اگر و)بکند چرك(شود عفونت دچار
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 آن شاهنگیپ که کیوتیب یآنت يداروها)یرادک کیکولیم فن(دوره در که است نیا ستین مناسبت بدون ذکرش که يا نکته

 يروز اما ردیبگ را)زخم کردن چرك( زخم عفونت يجلو یجراح عمل از بعد که نیا تا نداشت وجود است نیلیس یپن ها

 و داشت وجود کیوتیب یآنت يکند،داروها یسخنران خود استاد تولد سال نیکصدمی به راجع خواست یم)بروخ زائر(که

 داد،در یم سخن داد ادیکروب،زیم به راجع)بروخ زائر(اگر و دندیترس ینم کروبیم از) یرادک کیکولیم فن(مثل گریجراحان،د

 .کرد یم جلوه زائد مستمعان گوش

 یم نیب از را ها کروبیم که)کیوتیب یآنت(يداروها رایز دندیترس یم)روسیو(از نداشتند وحشت کروبیم از که ها همان اما

 از بعد بتواند که کرد هیته يطور استادش به راجع را خود یسخنران)بروخ زائر(که بود نیا.است اثر بدون)روسیو( برد،در

 .کند صحبت)روسیو( به راجع ها کروبیم از استادش وحشت به مربوط يا مقدمه

 .شد مراسم ياجرا تاالر وارد بودند طرفش دو مارستان،دریب يدکترها از نفر دو که یحال در)بروخ زائر(نیمع روز در

 کینزد مرد آن به که یکسان اما شد تاالر وارد خدنگ یقامت با داشتیم بر راست،قدم قامت با عمر همه در که)بروخ زائر(

 .ندارد را سابق یدرخشندگ گرید شیها چشم و شده چروك و نیچ يدارا یلیخ صورتش که دندید یم شدند یم

 دیبگو مهمل و شود دیتجد مرد آن جنون دندیترس یم که گرانیود)مادلنر(دکتر کرد یسخنران به شروع یوقت)بروخ زائر(

 که)بروخ زائر(روز آن یسخنران و کرد یم صحبت عاقالنه و بود يعاد مشاعر يدارا)بروخ زائر(چون شدند خاطر آسوده

 یعلم تیموفق کی گفت بتوان دیشا و کرد کوین اثر مستمعان در آمد یم شمار به یزندگ انیپا از قبل اش یسخنران نیآخر

 .بود)بروخ زائر( يبرا يمعنو و

 ذکر را او برجسته یجراح کار چند و داد قرار لیتجل مورد تیمیصم با را)یرادک کیکولیم فن(خود استاد که نیا از پس او

 که است ادیز يقدر به یپزشک و یجراح ارتباط اما شود یم مربوط طب به شتریب)روسیو(گرچه و رفت)روسیو( سر بر کرد

 .است یکی دو ،هریآدم بدن ياالعضا فیوظا لحاظ از

 از یبعض خطر که میقادر میببر نیب از را ها کروبیم خطر میتوان یم امروز که طور همان جراحان ما گفت)بروخ زائر(

 آن خطر میتوان ینم ما و ندارند کیوتیب یآنت يداروها از یمیب ها روسیو حاضر،اکثر حال در اما میکن دور زین را ها روسیو

 .میکن زائل را ها

 زبان در)روسیو(کلمه که دانند یم دارند حضور جا نیا که یانیآقا و ها خانم همه:داد ادامه نیچن خود یسخنران به سپس

 مجمع نیا در و باشد یم کوچکتر)کرونیم(پنجم کی از که کوچک اریبس است يجانور آن و است زهر يمعنا به ینیالت

 .است متر یلیم هزارم کی کرونیم کی که نداند که ستین یکس
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 برابر در کوچک،که اریبس جانور نیا و مینیبب را آن میتوان ینم یمعمول نیب ذره با ما که است کوچک قدر آن)روسیو(

 با و رساند یم هالکت به را سلول و شود یم ور حمله ما بدن يها سلول به دارد تیمصون هم کیوتیب یآنت يداروها

 .میریم یم هم ما سلول شدن هالکت

 يریجلوگ يبرا را خود میآنز لهیوس به ردیگ یم قرار)روسیو(حمله ،مورد موقع چه باشد داشته اطالع ما بدن سلول اگر

 .شود یم ترشح سلول از که است يزیچ میآنز و کند یم تن نییرو)روسیو(از

 با خبر،و یهمواره،ب روسیو رایز کند تن نییرو را خود تا ردیگ یم قرار)روسیو(حمله مورد موقع چه داند یسلول،نم اما

 یونانی ستیا کلمه)میآنز(که دانند یم محترم حضار است شود،مسلم یم ور حمله سلول به کامل يریغافلگ از استفاده

 به و رساندیم را نان ریخم که مخمر در که کردند یم فکر انیونانی و)مخمر در(يمعنا به زبان همان در کلمه دو از مشتق

 اصطالح که ستین دهیپوش محترم برحضار باز و شود یم ریخم ورآمدن سبب که است یتیخاص آورد یورم اصطالح

 فیوظا آن،در از کم اریبس يمقدار و شود یم دیتول ما بدن در که شود یم اطالق ییزهایچ بر یپزشک در نکیا)میآنز(

 .دارد ادیز ریتأث بدن ياالعضا

 چه بداند که است نیا اش الزمه یول کند دفع را)روسیو( خطر آورد یم وجود به که)میآنز(با تواند یم سلول حال هر در

 .شود یم ور حمله او به روسیو موقع

 تا میکن نصب خطر زنگ کی سلول خانه مقابل دیبا میکن یسلول،خنث به را)روسیو(حمله خطر میبتوان ما که نیا يبرا

 آگاه را سلول و دیدرآ صدا به زنگ آن بگذارد خانه به قدم خواهد یم و شود یم کینزد سلول خانه به روسیو که یزمان

 خانه اما نبود يضرور خطر زنگ نصب داشت بلند و وستهیپ يوارهاید سلول خانه شود،اگر پوش زره درنگ بدون تا کند

 را سلول و شود خانه وارد ها نرده فواصل از سهولت به تواند یم) روسیو( که ستیا نرده و ندارد بلند يوارهاید سلول

 .کند ریغافلگ

 آن شود خانه وارد بخواهد که طرف هر روس،ازیو تا میکن نصب سلول خانه مقابل خطر اعالم زنگ کی میبتوان ما اگر اما

 به روسیو حمله از یناش که يماریب نوع شود،هر یم روسیو دفع يبرا آماده لحظه کی در سلول چون دیدرآ صدا به زنگ

 کی يریپ رایز ماند یم جوان همواره یآدم و رود یم نیب از هم يریپ يماریب و رفت خواهد نیب از است ما بدن يها سلول

 متوسط طور به و است یجیروس،تدریو نیا حمله اثر و است ما بدن يها سلول به روسیو حمله از یناش که است يماریب

 خاتمه ما اتیح به و درآورد پا از را ما بدن يها سلول يریپ روسیو که کشد یم طول شتریب يقدر ای سال چهل تا یس

 .بدهد

 از یروسیو يها يماریب تمام مانند که است يماریب کی يریپ که شد اعالم)بروخ زائر(زبان مرتبه،از نیاول يروز،برا درآن

 .دیآ یم وجود به روسیو کی حمله
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 یم روسیو کی آن آمدن وجود به عامل که نکردند حیتصر اما است يماریب کی يریپ که بود شده گفته بارها روز آن تا

 .باشد

 هینظر کیموقع، آن در دانند یم تیواقع کی را آن االعضا فیوظا و شناس ستیز دانشمندان همه امروز ،که اعالم نیا

 .شد واقع مؤثر حضار در یلیخ و بود سابقه بدون ع،ویبد یپزشک

 به دیبا که خطر زنگ نیا گرید سال پنج و ستیب ای ستیب تا که کنم یم ینیب شیپ که وگفت داد ادامه سخن به)بروخ زائر(

 يبرا که است نیا خطر زنگ نوع نیبهتر و شد خواهد کشف کند آگاه روسیو حمله از را او تا شود نصب سلول خانه در

 .شود نصب مخصوص خطر زنگ کی فقط ها روسیو انواع از يریجلوگ

 یسخنران و دیبگو مهمل که نیا به رسد چه تا نشد زبان لکنت دچار یحت بود یسخنران مشغول)بروخ زائر(که یمدت درتمام

 زنگ نصب و يریپ روسیو به راجع را او هینظر دو یپزشک و یعلم مجالت و کرد دایپ اریبس انعکاس یغرب آلمان در او

 .شد تیموفق کی يو يبرا فرانکفورت در مرد آن یسخنران ، هم يرو و دادند قرار بحث مورد را سلول خانه در خطر

 با که يبهدار ریوز) بروخ زائر يبرا(متأسفانه و برد سر به مارستانیب در چنان کرد،هم مراجعت فرانکفورت از که نیا از پس

 کند تیتثب را استاد یبازنشستگ حقوق خواست یم یبازنشستگ به مربوط اسناد يامضا از او امتناع و بروخ زائر لجاجت وجود

 در دانست یم ازین یب يماد لحاظ از را او رایز نکرد مرد آن یبازنشستگ حقوق بیتصو يبرا یاقدام دیجد ریوز و شد عوض

 از بعد که خصوص به بود ازمندین خود کوچک خانواده معاش نیتأم يبرا یراست به يریپ سن آن در مرد آن که یصورت

 .شناخت ینم را خود انیاطراف روزها از یبعض که يطور به شد بد حالش فرانکفورت از بازگشت

 قرار یسخت در یزندگ مخارج نیتأم يبرا)بروخ زائر(همسر يطور مارستانیب در)بروخ زائر( پرفسور یمیدا اقامت از پس

 نامه آن در)مارگو.(کرد استمداد شوهرش يبرا او از و نوشت یغرب آلمان جمهور سیرئ)هوس-تئودور( به يا نامه که گرفت

 کند کار تواند ینم یروان عوارض اثر بر و برد یم سر به مارستانیب در است یمدت و است یروح ماریب شوهرش که نوشت

 یول کنند کار تواند یمردان،نم اکثر که برد یم سر به عمر از يا مرحله در بود سالم یروح و یجسم لحاظ از اگر یحت یول

 ملت امروز که است الزم و کرده آلمان یجراح و یپزشک به برجسته یخدمات است ماریب نکیا که سالخورده مرد نیا

 نیا شما یوجدان فهیوظ که کنم یم فکر من دیهست آلمان ملت ندهینما و زمامدار شما چون و بداند را او خدمات آلمان،قدر

 .بکند اش خانواده و مرد نیا معاش نیتأم يبرا یاقدام که است

 يبرا یاقدام مورد در یول کرد تأسف ابراز)بروخ زائر(يماریب از و نوشت يا نامه)مارگو( جواب ،دریغرب آلمان جمهور سیرئ

 که ندارد ياعتبار و بودجه یغرب آلمان جمهور استیر متأسفانه گفت و خواست عذر اش خانواده و)بروخ زائر(معاش نیتأم

 بهتر و بکند اش خانواده و مرد آن به یکمک موقت طور به که نیا ای کند نییتع يمستمر)بروخ زائر( يبرا محل آن از بتواند

 .کند مراجعه یغرب نیبرل يشهردار به)مارگو یعنی(او که است آن
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 یغرب آلمان جمهور سیرئ نامه در چه آن و نوشت بود)ریروت- ارنست(موقع آن در که یغرب نیبرل شهردار به يا نامه)مارگو(

 .کرد تکرار نامه آن در بود نوشته

 در اما)مترجم—)دیگو یم یآلمان توروالد ژرگن(یعنی قیتحق نیا سندهینو را نیا(ام دهیند را یغرب نیبرل شهردار پاسخ من

 واقع)یتیشار( مارستانیب در)بروخ زائر( چون که خواندم طور نیا را یغرب نیبرل شهردار پاسخ مضمون موقع آن يها روزنامه

 با یارتباط و است یشرق نیبرل شهردار ای)یتیشار(مارستانیب عهده او،بر وضع به یدگیرس کرد یم کار یشرق نیبرل در

 !ندارد یغرب نیبرل يشهردار

 یم سرچشمه منشا دو از شد داده)بروخ زائر( همسر به یغرب نیبرل شهردار و یغرب جمهور سییرئ طرف از که یپاسخ

 .گرفت

 نه داشت مساعد يا هینظر)بروخ زائر(به ،نسبتیاسیس نظر ،ازیغرب آلمان يجمهور استیر نه که بود نیا اول منشا

 .یغرب نیبرل يشهردار

 بروخ زائر جنگ خاتمه از بعد که دندید که نیا يبرا دانست یم یشرق آلمان يها ستیکمون به وابسته را)بروخ زائر(ها آن

 .داد ادامه بود ها ستیکمون اریاخت در که یشرق نیبرل مارستانیب در کردن کار به و ماند یشرق نیبرل در

 آن به مندان عالقه یعنی ها)زانیسنبات(جزو نه و بود یشرق آلمان ستیکمون حزب عضو نه)بروخ زائر(که است نیا قتیحق اما

 نوع چیه عمر،وارد همه در که بود یجراح کار مجذوب و مشغول يطور)بروخ زائر( یکل طور به و دیآ یم شمار به حزب

 .نشد یاسیس تیفعال

 کار يرو) یمل ستیالیسوس حزب( او حزب و تلریه که نیا از بعد میگفت گذشته صفحات در که يطور به لیدل نیهم به

 .کنند استفاده خود غاتیتبل ياو،برا نام ،از حزب آن در کرد موافقت نه و شد يناز حزب عضو نه)بروخ زائر(آمد

 که نیا از قبل ها سال)بروخ زائر(که بودند نکرده توجه نکته نیا ،بهیغرب نیبرل يشهردار و یغرب آلمان جمهور استیر

 یم کار)یتیشار(مارستانیب در شود میتقس یغرب و یشرق کشور دو به ،آلمان آن جهینت در و شود شروع دوم یجهان جنگ

 و شود خارج یشرق نیبرل جه،ازینت در و مارستانیب آن از نخواست کشور دو به آلمان میتقس و جنگ انیپا از بعد اگر و کرده

 سالخورده زنان و مردان در که است يا عالقه آن و داشت خود کار محل به که بود يا عالقه سبب به برود یغرب آلمان به

 در زنان و مردان و شود یم جفت عادت با کار محل به نسبت عالقه سالخورده زنان و مردان در و باشد یم جوانان از شیب

 .است دشوار ها آن طرف از عادت دادن رییتغ که رندیگ یم قرار عادت ریتأث تحت چنان یسالخوردگ نیسن
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 ینم توجه آن به چیه و دندید ینم ، یغرب نیبرل يشهردار و یغرب آلمان جمهور استیر را یشناس روان یعیطب دهیپد نیا

 ها آن مردم به که ماند یشرق نیبرل مارستانیب در جهت نیا از جنگ انیپا از پس) بروخ زائر( که کردند یم تصور و کردند

 .کرد یم افتیدر ییایمزا یشرق آلمان حکومت از و بود عالقمند

 ثروتمند مرد کی را)بروخ زائر(ها آن که بود نیا یغرب نیبرل يشهردار و یغرب آلمان جمهور استیر یمنف جواب دوم منشا

 .آوردند ینم شمار به يمستمر افتیدر ازمندین را او و دانستند یم

 ها نامه که کردند یم تصور و نوشته شوهرش اطالع بدون را ها نامه آن)بروخ زائر( همسر)مارگو(که کردند ینم فکر ها آن

 یدائم درآمد کی خواهد یم مال يآور جمع حرص سبب است،به توانگر که نیا با مرد آن و شده نوشته)بروخ زائر( دستور به

 .باشد داشته هم گرید

 قوت یخیتار يها تیواقع از شیعوام،ب ذهن نوابغ،افسانه،در یزندگ در خصوص به معروف،و اشخاص از یقسمت یزندگ در

 مورد را انگلستان پادشاه پنجم جورج که نیا از او،بعد که نیا بود افواه در)بروخ زائر(مورد در که ییها افسانه از یکی و دارد

 زائر(که یخیتار در مارك ونیلیم کی دیخر قدرت و کرد افتیدر دستمزد یآلمان مارك ونیلیم کی داد قرار یجراح عمل

 .بود)بروخ زائر(عمر يها سال نیآخر در پول همان دیخر قوه برابر پنجاه حداقل داد قرار عمل مورد را انگلستان پادشاه)بروخ

 بود ازآن شتریب یلیخ بدهد قرار عمل مورد را پنجم جورج که نیا يبرا)بروخ زائر(از انگلستان دربار دعوت يمعنو انعکاس

 يجمهور سیرئ و برود کایآمر به يشورو جراح کی که بخواهند يشورو دولت از کایآمر يجمهور سیرئ طرف از امروز که

 يجمهور سیرئ تا بود نخورده شکست کایآمر از يشورو و نگرفته در جنگ يشورو و کایآمر نیب رایز.کند عمل را کایآمر

 .بدهد قرار عمل مورد اورا و برود کایآمر به که کند درخواست خورده شکست ملت کی جراح از کایآمر

 پادشاه وجود نیا با بود خورده شکست انگلستان از آلمان و بودند دهیجنگ هم با اول یجهان جنگ آلمان،در و انگلستان اما

 از کرد ینم غروب او يامپراطور در دیخورش معروف قول به و بود مستمعره کشور 525 امپراطور خیتار آن در که انگلستان

 که نکته نیا به توجه با کند عمل را واو برود انگلستان به که کرد یم درخواست)او خود از( خورده شکست ملت کی جراح

 .داشت دست رهیچ و معروف جراحان و آمد یشمارم به جهان یجراح بزرگ مراکز از انگلستان

 یجراح عمل يبرا و است تر برجسته ها آن از)بروخ زائر(که بودند معترف یسیانگل برجسته جراحان همان وجود نیا با

 .دارد يبرتر ها آن بر انگلستان پادشاه

  .نشد او بینص گزاف یپول مردم تصور برخالف اما شد او افتخار و شهرت دیمز و دیرس انجام به تیموفق با)بروخ زائر(عمل
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  خیمون به مسافرت

 او از کرد یم چاپ را بروخ زائر کتاب که)خیمون(در واقع یمطبوعات مؤسسه ریمد)ندلریک(يالدیم 1950 سال نوامبر ماه در

 .برود خیمون به شود چاپ جلد پشت دیبا که آن عنوان نییتع و کتاب هیاول يها فرم نمونه ي مشاهده يبرا که کرد دعوت

 کامال استاد مشاعر و حواس موقع آن در. شد حاضر)ندلریک( کار دفتر در و رفت خیمون به)مارگو(همسرش اتفاق به)بروخ زائر(

 شد استاد رتیح سبب خواند یم که را چه آن جیتدر به اما.کرد خود کتاب اول يها فرم نمونه خواندن به شروع و بود يعاد

 من طرف از و ستین من يها گفته دیا کرده چاپ شما که ها نیا گفت)ندلریک(به یناراحت با و شد نیخشمگ رفته رفته و

 .اند کرده جعل

 برگ و شاخ را ییها بود،قسمت رفته یشرق نیبرل به)بروخ زائر(کتاب نوشتن يبرا که)دروف برن(که دانست یم)ندلریک(

 ریمد منتها کرده چاپ را ها آن موضوع نیا به علم با هم او و کرده جعل هم را یمطالب احتمال کی به و داده یاضاف

 یخواندن و تر جالب کتاب تا است گرفته صورت)بروخ زائر( موافقت با مطالب آن جعل که کرد یم فکر کتاب انتشار مؤسسه

 هم استاد و بگنجاند کتاب در هم را ها قسمت نیا که کرد شنهادیپ استاد به سینو تند جوان که بیترت نیا به شود تر

 که کند جعل یکتاب در را يزیناشر،چ اگر نداند که بود آن از تر آزموده)ندلریک( یمطبوعات مؤسسه ریمد وگرنه کرده موافقت

 نیا به بدهد قرار یقانون بیتعق تحت را يو تواند یم سندهینو و است مجرم یقانون لحاظ ندارد،از اطالع آن از سندهینو

 را استاد که برآمد درصدد نکرده موافقت کتاب مطالب،در آن دنیگنجان با ای نگفته را مطالب آن استاد که دیفهم یوقت جهت

 اگر و بود شده دهیچ چاپخانه کتاب،در حروف رایز کند موافقت کتاب چاپ با که نیا تا کند نرم را او و اوردیب فرود خشم از

 يبرا دیبا را کتاب صفحات از یقسمت داشت وقت یمدت به اجیاحت که آن بر عالوه بدهند رییتغ را کتاب مطالب خواستند یم

 .کردند یم ینیچ حروف دوم بار

 يبرا يعاد صورت به شما مثل بزرگ جراح کی خاطرات یول کنم یم حس را شما حال من:گفت استاد به که بود نیا

 فروش ،به کتاب گرنه و باشد توجه جالب خوانندگان يبرا که درآورند یشکل به را آن که نیا مگر ستین توجه قابل مردم

 .رفت نخواهد

 نیا که نیا از بعد که دیکن ینم فکر اما دیکن یم هستند يعاد مردم از که را کتاب دارانیخر فکر شما گفت)بروخ زائر(

 صدیس حدود در اروپا يها کشور ریسا در و جراح و پزشک هزار چهار و شصت یغرب و یشرق آلمان در تنها شد منتشر کتاب

 نیا با که دینکرد فکر شما و کنند استفاده من يها تجربه و ها هینظر از تا خوانند یم را کتاب نیا جراح و پزشک هزار

 ریسا و یآلمان جراحان و پزشکان نزد مرا دارد دهیفا کننده سرگرم مجالت يبرا فقط که واقع ریغ و افتاده پا شیپ مطالب

 خاطرات موضوع به یربط که افتاده پا شیپ کتاب،مطالب نیا در اگر که دییگو یم شما کرد دیخواه بدنام اروپا يکشورها

 خاطرات يحاو فقط کتاب نیا اگر که ستندین متوجه اما کنند ینم يداریخر را آن مردم نشود چاپ باشد نداشته من یعلم
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 و يفرانسو يها ترجمه ییاروپا يها کشور در و رفت خواهد فروش به آن از نسخه هزار صدها باشد من یجراح و یعلم

 مطالعه مشتاق عالم جراحان و پزشکان همه رایز رفت خواهد فروش به آن یروس یحت و ییایاسپان و ییایتالیا و یسیانگل

 .هستند من یعلم خاطرات

 جا آن تا یاضاف يها قسمت و ردیبگ قرار نظر دیتجد کتاب،مورد که شد مقرر و شد میتسل یمطبوعات مؤسسه ریمد عاقبت

 .شود حذف است ممکن که

 یمعرف و مساعدت با)مارگو( همسرش و رفت)یتیشار(مارستانیب به استاد و کردند مراجعت)خیمون(از همسرش و)بروخ زائر(

 ماند یم منزل در خدمتکار زن)سی آن(یول رفت یم کار محل به روزها و کرد دایپ يکار ها کینیکل از یکی در)مادلنر( دکتر

 .دیرس یم خانه يکارها به و

 پس)مادلنر(دکتر که شد خوب يطور حالش شد)یتیشار( مارستانیب ساکن و کرد مراجعت خیمون از)بروخ زائر(که نیا از پس

 که کند مواظبت)مارگو(که نیا بر مشروط برگرداند اش خانه به را او که گرفت میتصم)مارگو(با یتلفن مذاکره کی از

 .نزند یجراح عمل به دست ، شوهرش

 یجراح عمل از مانع که نیا تا نبود خانه در کرد یم کار جا آن در و رفت یم درمانگاه به روزها که)بروخ زائر( همسر اما

 .بشود شوهرش

 یبیترت او و نزند یجراح عمل به دست او که باشد استاد مواظب خانه در و نرود درمانگاه به او که گفت)مارگو(به)مادلنر(دکتر

 .داد خواهد ها آن معاش نیتأم يبرا

 پول یمبلغ است مستأصل یراست به موقع آن در يو که دانست یم و بود آگاه یخوب به)بروخ زائر(یمال وضع از)مادلنر(چون

 آن با)مارگو(و داد همسرش به کند حاصل اطالع استاد که آن یب و گرفت)بروخ زائر(يبرا یشرق آلمان جراحان و پزشکان از

 .کرد يداریخر لباس دست کی شوهرش يبرا و یزندگ لوزام يمقدار پول

 را او یروح وضع و نزند یجراح عمل به دست که دیباش شوهرتان مواظب ماه سه مدت تا شما گفت)مارگو(به)مادلنر(دکتر

 شده معالجه او که کرد حاصل نانیاطم توان یم. نکرد عود شوهرتان يادوار جنون ماه سه از بعد اگر و دیریبگ نظر در هم

 .دیبرو کار سر بر و دیبگذار تنها خانه در را شوهرتان دیتوان یم پس آن از شما و است

 و کند نیتأم را)بروخ زائر(خانواده معاش اعانه لهیوس به همواره تواند ینم که دانست یم)یتیشار(مارستانیب سیرئ

 اطالع مردم که نیهم اما شود مشغول کار به دینبا گرید حال هر به)بروخ زائر(خود چون برود کار سر بر دیبا)مارگو(ز،یناگر

 تمام)مارگو( یول کردند مراجعه اش خانه به درمان يبرا هم باز رفته اش خانه به مارستانیب از)بروخ زائر(که کردند حاصل
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 دیبا و شده مزمن يماریب کی به مبتال)بروخ زائر(پروفسور گفت یم و کردیم رد یمنف و حیصر جواب کی با را مارانیب

  .ستین ماریب رفتنیپذ به حاضر وجه چیه به گرید سال دو تا و شود معالجه تا کند استراحت درخانه

  

  بروخ زائر ماریب نیآخر

 جواب)مارگو(از و رفت استاد خانه به بار چند و گذشت یم عمرش از سال 47 خیتار آن در که بود یزن مارانیب نیب در اما

 معالجه یجراح عمل با را او تواند ینم گرید کس)بروخ زائر( جز که کرد یم فکر چون دیکش ینم دست باز اما دیشن یمنف

 .کند

 رونیب منزل از خانه يازهاین يبرا)سی آن( که روز کی که نیا تا دیکش کیکش)بروخ زائر(خانه اطراف در قدر آن زن آن

 ها اتاق و شد خانه وارد و است تنها منزل در)بروخ زائر( که دیفهم زن رفت رونیب خانه از موقت طور به هم)مارگو(و بود رفته

 خود يماریب و برسانم شما به را خود من که گذارند ینم تان خدمتکار و شما خانم گفت و افتی را)بروخ زائر(و کرد یوارس را

 .دیکن معالجه و دیبده قرار عمل مورد مرا که کنم درخواست شما از و میبگو را

 ست؟یچ شما اسم دیپرس زن از)بروخ زائر(

 )برگ يفر-کاد رمیا(داد جواب زن

 ست؟یچ شما يماریب دیپرس استاد

 یسرطان ي غده تواند ینم یکس شما جز دارم نیقی و هستم گلو ينا پشت در یسرطان ي غده کی به مبتال من گفت زن

 .بشوم معالجه که اوردیب رونیب من يگلو ينا پشت از يطور را

 است؟ یسرطان ي غده کی آمده وجود ،بهينا پشت در شما گردن در که غده نیا دیدار نیقی شما ایآ دیپرس)بروخ زائر(

 .داد مثبت پاسخ زن

 د؟یا شده»متاتاز«دچار ایآ دیپرس بروخ زائر

 .ام نشده متاتاز دچار امروز تا گفت)برگ يفر کاد رمیا(

 که یسرطان بافت و برود نیب از اول کانون که نیا بدون است گرید ي نقطه به بدن نقطه کی از يماریب کانون متاتاز،انتقال

 ای دوم و اول غده که نیا بدون.شود یم منتقل گرید نقطه به بدن نقطه کی از ندیگو یم)غده(تومور آن به یمعمول طور به

 .بروند نیب از دارد وجود بدن در که يشتریب غدد
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 د؟یا کرده يبردار عکس هست شما گردن در که غده نیا از ایآ دیپرس بروخ زائر

 .آورد خواهم شما يبرا اند برداشته غده از که را ییها عکس فردا یبل گفت زن

 اند؟ برداشته عکس شما گردن ي غده از خیتار چه در دیپرس استاد

 .قبل ماه کی داد جواب زن

 .ستین دیمف من يبرا شیپ ماه کی يها عکس گفت استاد

 .دیبردار عکس غده از باز فردا ای امروز نیهم

 بردارم؟ عکس چند دیپرس زن

 طرف از یچهارم و گردن راست طرف از یسوم و آن عقب از يگرید گردن يجلو از یکی عکس چهار داد پاسخ بروخ زائر

 .آورد خواهم رونیب شما گردن از را غده يروز چه در گفت خواهم شما به دمید را ها عکس که نیا از بعد من چپ،و

 شد؟ نخواهم متاتاز دچار دیآورد رونیب من گردن از را یسرطان غده شما که نیا از بعد ایآ دیپرس)برگ يفر کاد رمیا(

 ادیز يدواریام دیببر کار به کنم یم زیتجو که را ییداروها و دیکن يرویپ من دستور از منظم طور به اگر داد جواب)بروخ زائر(

 .دینشو متاتاز دچار که دارد وجود

 پزشک و ییایشم مواد لهیوس به درمان یعنی دارد نام)یتراپ ویمیش(پزشکان اصطالح گفت،در ماریب زن به)بروخ زائر( چه آن

 گردش بدن تمام در و هستند)لنف(ای خون در که یسرطان يها سلول که شود یم نیا از مانع ییایشم يداروها زیتجو با

 .اورندیب وجود به را یسرطان يها بافت و کند توقف نقطه کی در کنند یم

 يها بافت که گذارد ینم و است مؤثر ییایمیش يداروها لهیوس به متاتاز از يریجلوگ که داده نشان یپزشک يها شیآزما

 بدن دفاع يها سازمان یدائم طور به ییایمیش يداروها بردن کار واما،به دیایب وجود به بدن گرید يها قسمت در یسرطان

 اما دیآ ینم وجود به گرید یسرطان بافت چه گر و کند یم فیضع هستند ها روسیو و ها کروبیم دفع مؤثر عامل که را

 .ردیبگ قرار مختلف يها روسیو و ها کروبیم حمله معرض در بدن که هست احتمال نیا

 عکس و کرد استفاده نبودند خانه در)بروخ زائر(مستخدم و همسر که مناسب فرصت کی از باز ماریب زن بعد روز چند يبار

 .داد نشان استاد به و آورد بود برداشته که را ییها

 .آورد خواهم رونیب را شما غده گفت ماریب زن به ها عکس قیدق مشاهده از پس)بروخ زائر(
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 که دیبده قرار یجراح عمل مورد مرا که خواستم شما از و کردم مختل را شما شیآسا جهت نیا از من گفت جواب در زن

 .دیگذار ینم یباق دربدن آن از يزیچ دیده یم قرار عمل مورد را یسرطان غده کی یوقت شما دانم یم

 .دیدار یپزشک لیمسا به راجع یاطالعات شما شود یم معلوم گفت)بروخ زائر(

 .است کرده لیتحص ترك يماد و یخانوادگ علل به و بوده یپزشک دانشکده يدانشجو گذشته در که داد جواب ماریب زن

 ماریب کی بدن از را یسرطان غده کی جراح کی که شنوند یم یوقت ندارند اطالع یسرطان بافت وضع از که يعاد مردم

 گر،برداشتهید مرغ تخم چند يباال از سفت و پخته مرغ تخم کی و وهیم سبد کی از بیس کی که کند یم تصور کرد خارج

 در کند یم خارج بدن از را یسرطان غده کی یدرست هم،به ماند،جراح ینم یباق مرغ تخم ای بیس آن از يزیچ و شود یم

 دهیچسب يطور اطراف سالم يها بافت به یسرطان بافت و دارد وجود ،تفاوت یسرطان غده کی و بیس کی نیب که یصورت

 افیال از که کند دقت دیبا کند یم جدا بدن از را یسرطان بافت کی که یهنگام جراح و رفته فرو ها ان پود و تار در که

 یم وجود به یسرطان غده محل همان در باز عمل خاتمه از بعد گرنه و نماند یباق اطراف سالم عضالت در يزیچ یسرطان

 .دیآ

 را يماریب نیا اسم پزشکان میقد از که است اطراف سالم عضالت پود و تار در یسرطان افیال رسوخ و نفوذ نیهم اثر بر

 .رود یم فرو سالم عضالت در چنگال مانند یسرطان يها بافت چون گذاشتند) خرچنگ(سرطان

 یسرطان غده و بدهد قرار عمل مورد را او که داده وعده ماریب زن به استاد که دانستند خانه خدمتکار و)بروخ زائر(همسر یوقت

 در عمل از ،بعد ماریب زن که است نیا عمل آن الزمه دانستند یم چون کردند مخالفت شدت به اوردیب رونیب او گردن از را

 وضع شد، یم فیضع)پروستات(عارضه اثر بر جیتدر ،به)بروخ زائر(که نیا با یول ابدی بهبود که نیا تا شود يبستر خانه همان

 .برود نیب از اش یروح يماریب که بود شده سبب یجسم يماریب ییگو و دیرس یم نظر به بخش تیرضا او یروح

 که شد سبب گرید طرف از ماریب زن التماس و خواهش و طرف کی از)بروخ زائر(یروح حال بودن بخش تیرضا

 انجام عمل بود قرار که يروز و ردیبگ قرار عمل مورد خانه در زن آن که کردند موافقت)سی آن( و)مارگو(عاقبت

 از را یسرطان غده و داد قرار مورد را زن آن تیموفق با و حواس یپرت بدون)بروخ زائر(و کرد هوش یب را زن آن)مارگو(شود

 .شد خارج خانه آن بهبود،از از بعد و دیخواب بروخ زائر خانه در روز چند زن آن و کرد ،خارجينا پشت در او گردن

 خارج و افتی بهبود و گرفت قرار عمل مورد)بروخ زائر( دست به که است يماریب نیآخر)برگ يفر-کاد رمیا(یعنی زن نیا

  .بماند زنده گرید سال نیچند زن آن که شد سبب)بروخ زائر(لهیوس به او گردن یسرطان غده کردن
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  )بروخ زائر(مرگ

 بازگشت)بروخ زائر( جنون که نیا بدون گذشت بود کرده نییتع)مارگو( يبرا)یتیشار(مارستانیب سیرئ که یمدت از ماه سه

 .آورد رونیب تیموفق با را) برگ يفر-کاد رمیا(گردن یسرطان غده بزرگ جراح آن که بود مدت نیهم در و کند

 به)مارگو(داشت یزندگ مخارج يبرا يدرآمد به اجیاحت هم ينفر سه خانواده آن و بود يعاد)بروخ زائر( یروح وضع چون

 درنگ یکند،ب عمل به اقدام خانه در خواست شوهرش اگر که بود سپرده)سی آن(به یول شد کار مشغول و برگشت درمانگاه

 همه)سی آن( سفارش نیا جهینت شود،در یجراح عمل از مانع و برساند خانه به را خود که بدهد اطالع او به تلفن لهیوس به

 يا واقعه گرید نکند عمل خانه در استاد که کرد یم دقت هم او خود چون و کرد یم دور خانه از یمنف جواب با را مارانیب

 .فتادین اتفاق

**** 

 استاد ناله يصدا بود کار مشغول آشپزخانه خدمتکار،در زن)سی آن(که یحال در يالدیم 1951 سال ژوئن ماه دوم روز ظهر

 .دیشن را

 نیبرزم را زانو دو و داده قرار خود ران وسط را دست اتاق،دو وسط او که دید و رساند)بروخ زائر(اتاق به را خود خدمتکار زن

 شود؟ یم چه را شما دیپرس)سی آن(و نهاده

 .دارم نگه را خود ندارم قدرت و کند یم درد شدت به شکمم ریز: گفت زنان نفس)بروخ زائر(

 کرد مطلع شوهرش دیشد درد از را)مارگو(و زد تلفن کرد یم کار جا آن در)بروخ زائر(همسر که یدرمانگاه به)سی آن(

 به آمبوالنس کی مارستانیب به)بوروخ زائر( بردن يبرا او و داد اطالع)مادلنر(دکتر به تلفن لهیوس به جا همان از)مارگو(و

 .فرستاد اش خانه

 .است رفته حال از که دندید ببرند مارستانیب به را او تا شدند استاد منزل وارد یوقت

 نداشت انتظار اما کند یم ادرار یناراحت با و است عسرالبول دچار)پروستات(عارضه اثر بر)بروخ زائر(که دانست یم)مادلنر(دکتر

 .دیآ در اغماء حال به او که

 او و کردند خارج لهیم با را او ادرار و شده البول حبس دچار که شدند متوجه دندیرسان مارستانیب به را استاد که نیا از بعد

 .شد راحت یکم

 دندیفهم که بود نیا آن و بردند یپ یپزشک تیواقع کی به)یتیشار( مارستانیب در او همکاران و)مادلنر(،دکتر بعد يروزها در

 از اعصاب چون و دارد مداخله آن در هم اعصاب بلکه ستین) پروستات(ي غده عارضه به مربوط فقط استاد آن البول حبس
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 و دارد هم يمغز علت)بروخ زائر(البول حبس که افتندیدر همکارانش و)مادلنر(کنند یم باشد،اطاعت مغز که یاصل مرکز

 در بروخ زائر که)بعد ماه(هیژوئ ماه تا روز آن از و کند ادرار بتواند مرد آن که است نیا از مانع مغز انساج از یقسمت تصلب

 لهیوس به دوبار بود مارستانیب در استاد که ییروزها در و کردند یم خارج لهیم با را ادرارش بود)یتیشار( مارستانیب

 بدانند که دادند قرار نهیمعا مورد را او کند،مغز یم ثبت نوار يرو را مغز انساج يها نوسان که)گرام سالفو آن الکترو(دستگاه

 به نوار يرو منکسر خطوط شکل به که ییها نوسان از اما است مؤثر)بروخ زائر( البول حبس ،در مغز انساج از قسمت کدام

 .ببرند یپ مسئول موضع به نتوانستند آمد یم وجود

 در و شد خارج اتاق از و دیپوش لباس که شد خوب حالش يژوئن،طور ماه 22 روز و بود خود اتاق در روز هر)بروخ زائر(

 ندازدیب راه به را آن خواست و شد بود مارستانیب اطیح در که ییها لیاتومب از یکی سوار گاه آن و زد قدم مارستانیب اطیح

 از رایز نداشت درست حواس)بروخ زائر(روز آن در که کرد یم آشکار موضوع نیوا ندارد را لیاتومب چیسو که نیا از غافل

 مخصوص دیکل بدون نداند که بود دیبع راندهیم را لیاتومب خود ای شده یشخص لیاتومب سوار عمر همه در که او چون يمرد

 .انداخت راه به و کرد روشن را آن توان ی،نم لیاتومب کردن روشن

 يبرا با دو مارستانیب رئس)ژوئن(ماه همان ودر نشد خارج مارستانیب در واقع خود اتاق از)بروخ زائر(گرید روز آن از بعد

 کرد دعوت نبودند مارستانیب ياطبا جزو که هم گرید پزشک سه از و داد لیتشک یپزشک ي مشاوره جلسه)زائربروخ( درمان

 .داد قرار عمل مورد را)بروخ زائر(پروستات دیبا که گفتند جلسه دو هر در و برسانند هم به حضور جلسات آن در که

 .ستین عمل نیا با موافق)بروخ زائر( که گفت یم)مادلنر(یول

 که خانه ضیمر همان و)یتیشار(مارستانیب در يالدیم 1951 هیژوئ ماه دوم روز بامداد چهار ساعت در)بروخ زائر(عاقبت

 مردن هنگام و گفت بدرود را یزندگ بود کرده معالجه را نفر هزاران و کرده کار و برده سر به جا آن در را خود عمر از یمدت

 .گذشت یم عمرش از ماه دو و سال 75

 یول بدهد قرار نهیمعا مورد را يو مغز خواست یم مرد آن البول حبس يمغز علت به بردن یپ يبرا)مادلنر(دکتر

 .نکرد موافقت شوهرش یشکاف کالبد با)بروخ زائر(همسر)مارگو(

 روپوش با یعنی برداشت در کردن کار دوره تمام در که یلباس با را بروخ زائر ،جسد هیژوئ ماه پنجم روز بعد،در روز سه

 .سپردند خاك به یشرق نیبرل در واقع)زن وان(ستان قبر در را او و دادند قرار تابوت در یجراح

 از بروخ زائر دست به که یضیمر نیآخر)برگ فري—کاد رمیا(خانم گذاشتند قبر در را جسد يحاو تابوت که یساعت در

 قبر که نیا از پس و ختیر تابوت يرو خاك مشت کی و داشت حضور قبرستان در فرزندش چهار با بود افتهی ییرها مرگ

 .دیبوس را استاد قبر و زد زانو دندیپوشان را
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 در واقع)رنسانس( به موسوم تاالر در)مادلنر(دکتر شنهادیپ به سپردند خاك به را)بروخ زائر(جسد که نیا از بعد هفته کی

 .شد برگزار بزرگ استاد ادبودی ي،برا تذکر مجلس کی یشرق نیبرل

 يرؤسا از یکی که شد موافقت و بودند داده قرار غار يها برگ نیب تاالر صدر در را)بروخ زائر(تنه مین مجسمه مراسم آن در

 گرفت قرار خطابه زیم پشت که نیا از بعد او و کند صحبت یمتوف استاد به راجع مجلس آن در یشرق آلمان يها دانشگاه

 تیرضا احساس ییگو قتیحق آن از یمتوف دوستان و برشمرد یجراح در را)بروخ زائر(ي برجسته يکارها سخن آغاز در

 .کردند

 و لجاجت که نیا بدون بود دنده کی و لجوج يمرد او گفت و دیکشان)بروخ زائر(ي هیروح به را صحبت ي رشته بعد یول

 کرد شنهادیپ او به یشرق آلمان دولت مثال،بارها عنوان به و باشند قبول قابل و یعقالن علت کی به او،مستند یدندگ کی

 یبازنشستگ حقوق رفتنینپذ يبرا یعقالن لیدل چیه آنکه حال و رفتینپذ او و کند قرار بر یبازنشستگ حقوق اش درباره که

 .نداشت وجود او طرف از

 معترض سخنان نیا به بدهند نشان که نیا يبرا نفر چند و کرد ناراحت را بروخ زائر مرد،دوستان آن نطق از قسمت نیا

 .شدند خارج تاالر از و برخاستند جا از هستند

 زائر طرف از را یشرق آلمان دولت شنهادیپ رفتنینپذ خود صحبت در ناطق که شدند یناراض جهت نیا از)بروخ زائر(دوستان

 را یبازنشستگ حقوق جهت نیا از آغاز ،در)بروخ زائر(که یصورت در.کرد یمعرف یعقالن ریغ و منطق بدون کار کی بروخ

 مارستانیب در تواند ینم کرد افتیدر را یبازنشسگ حقوق که نیا از پس و شد خواهد نینش خانه دانست یم که رفتینپذ

 .بدهد ادامه کار به یدولت يها

 یشخص مارستانیب کی سیتأس يبرا یاقدام بود عالقه بدون یمال لیمسا به نسبت یزندگ ي دوره تمام در چون اوهم خود

 .کند کار خود مارستانیب در کردند منع یدولت يها مارستانیب در کردن کار از را او یعلت به اگر ایعمر، انیپا در تا نکرد

 کار به یخصوص مارستانیب کی در که شد مجبور بستند شیرو بر را یدولت يها مارستانیب که نیا از بعد او که میدید

 .شدند مانع مارستانیب آن به بازگشت از را او خفت به مقرون يطرز با هم بعد و شود مشغول

 یآخر،م در اما نشود برکنار یجراح يکارها از که رفتینپذ جهت نیا از را یبازنشستگ ،حقوق درآغاز)بروخ زائر(خالصه

 .داند ینم او به اما ردیبپذ را یبازنشستگ حقوق خواست

 به بود کرده را زننده نطق آن قبل روز که را دانشگاه سیرئ یغرب آلمان چاپ)درآبند( روزنامه تذکر مجلس آن از بعد روز کی

 را بزرگان اگر که کند یم تصور همت کم و نیب کوته و کوچک افراد همه مثل او که نوشت داد قرار حمله مورد شدت
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 در نابغه نوآور جراح کی نام ،بهیجل خط با را)بروخ زائر(علم،اسم خیتار که نیا از کرد،غافل خواهد بزرگ را خود کند کوچک

 .دیاین وجود به یجراح در)بروخ زائر(رینظ است یباق جهان تا دیشا و کرده ثبت خود صفحات

 و یتوخال دانشمند کی کرد نطق)بروخ زائر( تذکر مجلس در که دانشگاه سیرئ نیا نوشت یغرب آلمان چاپ)تلگراف(روزنامه

 و کند حفظ را خود مقام دیبا بندهم و زد همان با و آورده دست به یاسیس بند و زد با را دانشگاه استیر شغل و است ییایرو

 حقوق بروخ زائر يبرا خواستند یم ها آن که کرد وانمود طور نیا دیبگو تملق یشرق آلمان حزب و حکومت به که نیا يبرا

 به همسرش بود يبستر مارستانیب در)بروخ زائر(یوقت که میدار اطالع ما که یدرصورت رفتینپذ او و کنند برقرار یبازنشستگ

 یخدمات همه با)بروخ زائر(و ندادند و بدهند یبازنشستگ حقوق شوهرش به تا کرد مراجعه داشت امکان که مرجع و مقام هر

 هنر و علم با عمر مدت در که است نابغه مرد آن افتخارات از نیا و مرد یدست یته و فقر با کرد تیبشر و علم به که

 .بکند خود یافتادگ کار از و يریپ دوره يبرا مال اندوختن به اقدام که آن یب دیرهان مرگ از را ماریب خود،هزاران

**** 

 جراح کی که شد نیا از مانع دارد وجود گرید اصناف مانند هم جراحان صنف در که بود،حسادت زنده بروخ زائر که یوقت تا

 .سدیبنو او یعلم يکارها دادن نشان يبرا را بروخ زائر حال شرح یآلمان پزشک ای

 از ییها قسمت و نشد اصالح کامل طور استاد،به آن مرگ اثر بر متأسفانه کرد امال)دروف برن( به)بروخ زائر(که هم یکتاب

 اطالع به هنوز)بروخ زائر(یعلم يکارها شرح لذا و است افسانه دیشا و رواقعیغ مطالب با تؤام و موضوع از ،خارج کتاب آن

 اوست هنر و علم مقام خور در که يطور به را)بروخ زائر( و شود دایپ یپزشک ای جراح دیبا ندهیآ در و دهینرس مردم ي عامه

 .بشناساند جهان مردم به
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